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Capítol 11

Les polítiques de comunicació

LES POLíTIQUES
DE COMUNICACIÓ

Miquel de Moragas Spá
Bernat López

Institut de la Cornunicació
i Departament de Periodisme

i de Ciencias de la Comunicació

(Universitat Autónoma de Barcelona)

A final del segle Xs, les politiques de comunicacio a
Catalunya estan marcades per dos grans factors: la
influencia de la Unió Europea en l'ámbit legislatiu i
com a marc de referencia de les tendéncies a seguir, i
la importancia creixent de les accions encaminades a
la construcció de la societat de la informacio. Aquest
capítol analitza els aspectes principals de les
polítiques de comunicacio de la segona meitat deis
anys 90 en els ámbits catalá, estatal i europeu, tot
distingint-ne les árees d'aplicació més importants:
indústries culturals, audiovisual, telecomunicacions i
societat de la informacio.



Part I

La situació deis mitjans

La construcció de
l'anomenada
societat de la

informaciá ha
generat iniciatives

encam inades
a regular el
creixement i
l'impacte del

macrosector de la
comunicació

(1) Per a una smtes: de la leqrsiacró pro-
mulgada vegeu, per exemple, Montero I Bro-
kelmann, 1999, GRETEL, 1998, Asensi 1 Es-
quembre, 1998, Carreras, 1996

(2) Vegeu el web de la DlreCCló General
d'lnforrnaoó. Cornurucano, Cultura I Sector
Audiovisual de la ComlSSIO Europea
europa eu int/cornrn/dq l Olindex_es html/

(3) Directiva Televrsió sense Fronteres, de
1989 (89/552/EEC), modificada pos tenor-
ment per la Directiva 97/36/EC, adaptades
a la leqrslactó espanyola rrutjancant la Uel
25/1994 1 la Uel 22/1999, respectivarnent

(4) Per a una mfcrrnaoó árnpha sobre el
programa MEDIA vegeu europa eu Intl
commJdg1 Ozavpchcy/rnedra/mdexfr html/

(5) Vegeu el web de la UE, Drrecctó Ge-
neral de Recerca Europa eu mt/cornrn/
dg12/mlsSlonl html/

(6) Corrussió Europea (1999) PnnClplOS y
cuearces de lapofltlca comunltana en el sec-
tor audiovisual en la era digital, COM (1999)
657 final, 14 de desembre de 1999 URL
europa eu IntlcommJdg1 O/avpollcy/key_dod
leqrspdffrles/aves pdf

1. Introducció

El període compres entre 1996 i 2000 s'ha caracteritzat per una gran
activitat en el camp de les polítiques de comunicació tant a la Unió
Europea (UE) com a l'Estat espanyol i Catalunya', Aquesta dinamisme es
deu a la importancia cada cop més gran que ha adquirit el macrosector de
la cornurucació dins de les societats de capitalisme avancat, fet que l'ha
convertrt en un agent estrateqic per al desenvolupament polític, econornic
i social deis palsos i regions de la UE, Així mateix, el procés de construcció
de I'anomenada societat de la informació ha generat un gran nombre d'i-
niciatives encaminades a regular-ne el creixement i I'impacte sobre les
societats europees.

En aquest sentit, cal descriure i interpretar, des de la perspectiva
catalana, I'efecte que les normatives europea i espanyola exerceixen sobre
el desenvolupament del sistema comunicatiu i quin impacte poden tenir
sobre la societat i la cultura catalanes,

2. les polítiques de comunicació
de la Unió Europa (UE)

2.1. La política audiovisual de la UE:
algunes assignatures pendents

La política audiovisual de la UE es basa en tres pilars: un marc norma-
tiu, per assegurar la lliure circulació de productes d'aquest arnbit': unes
polítiques de suport a la indústria del sector, especialment rnitjancant el
programa MEDIA', i una estrategia comuna en materia de tecnologies
audiovisuals i telernatiques'. El programa MEDIA, en la seva versió més
recent (2001-2005), té com a principal novetat la proposta d'adaptació de
I'audiovisual a I'era d'lnternet. La participació de la indústria catalana en
aquest programa es canalitza a través de la MEDIA Antena Catalunya
(www.media-cat.com).

Des de la perspectiva de Catalunya, la política audiovisual europea sem-
bla insuficient en dos aspectes: la defensa de la descentralització i la garan-
tia del pluralisme i la protecció de la televisió pública (Moragas i Prado,
2000), Pel que fa a la primera qüestió, la política europea ha estat més
avrat abstencionista i ha donat per bones les restriccions imposades per
alguns estats a la televisió de proximitat (Moragas i Garitaonandía, 1995),
Quant a la segona, les emissores públiques (inclosa la CCRTV) es traben ara
enfrontades a unes pro postes de regulació que poden dificultar-ne serio-
sament la supervivencia,

Les limes estrateqiques sobre política audiovisual anunciades a final de
1999 per la nova Cornissió" no presenten cap novetat destacada, a part
d'una retorica més centrada en els nous reptes de I'era digital. D'altra
banda, es declara el principi de separació entre la regulació del transport i
la deis continguts, encara que, en absencia d'una política europea anti-
concentració clara, aixo no passa de ser una retorica preleqislativa.



2.2. La política de telecomunicacions de la UE

El panorama actual de les telecomunicacions a Europa s'assembla ben
poc a la situació deis anys 80, en que els mercats nacionals estaven mono-
politzats per megaempreses públiques. En aquesta transformació, la
Comissió ha tingut un gran protagonisme, ja que ha actuat com a motor
del canvi. A partir de 1996, amb la plena liberalització deis serveis basics i
les xarxes, I'acció de la Comissió s'ha centrat a supervisar I'aplicació de les
decisions preses i a adoptar alguns instruments legals complementaris. Pero
el més remarcable del nou període és I'ascens al primer pla de les polítiques
de societat de la informació, que tendeixen a integrar en un marc comú les
polítiques audiovisuals, de telecomunicacions i de R+D, tal com s'explica a
continuació. Aquest canvi d'orientació ja es va perfilar el 1997 en el Llibre
verd sobre la convergencia (Comissió Europea, 1997), on la UE anunciava,
explícitament, una nova frontera de les seves polítiques de comunicació.

2.3. De les polítiques de comunicació
a la política de la societat de la informació

La UE desplega, en aquest nou árnbit, una amplia activitat a I'entorn de
tres eixos: les estrateqies industrials, les polítiques de R+D' i les activitats de
divulgació i promoció destinades a estendre la influencia de les noves tec-
nologies i a construir una societat de la informació per a tothom. D'aixo se
n'ocupa la Direcció General de la Societat de la Informació, de nova crea-
ció", que té la tasca de coordinar iniciatives que en I'anterior organigrama
corresponien a les direccions generals III (lndústria), IV (Competencia) i XIII
(Telecomunicacions, Mercat de la Informació i Recerca), i de la qual ara
depen la Information Society Promotion Office (lSPO) (www.ispo.cec.be).

L'objectiu final d'aquesta política és promoure el desenvolupament deis
nous serveis i de les noves activitats economiques, amb la finalitat d'esti-
mular el creixement economic i crear Ilocs de treball. Aquesta necessitat de
crear una societat de la informació per a tothom planteja un problema ben
important per a les polítiques de la comunicació: la redefinició deis serveis
públics d'informació. Més enllá de les primeres passes sobre la disponibili-
tat (en xarxa) de les informacions de I'administració, com s'argumenta en
el Llibre verd sobre la in forma ció del sector públic en la societat de la
informació (Comissió Europea, 1998), cal revisar les condicions d'accés del
públic a les informacions (imposició de peatges).

A Catalunya, la creació del Comissionat per a la Societat de la
Informació (vegeu més endavant) respon a aquest mateix objectiu de dina-
mització i coordinació de projectes, per afrontar els nous reptes. Per aixo.
els responsables de la política catalana faran bé si pressionen tots els orqans
possibles perqué la política europea no continui al marge deis grans pro-
blemes de les regions i els petits parsos d'Europa, sovint limitats per I'apli-
cació del principi de subsidiarietat, que en aquest terreny sembla més una
renúncia que una aposta pel desenvolupament tecnolóqic i la identitat cul-
tural europea.
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(7) Vegeu CORDIS. web dedicat als pro-
grames de recerca de la UE (www cordrs lu)

(8) Vegeu europa eu mt/cornm/dqs/
mformanonsooetwlndexen htm/
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La situació deis mitjans

El sector de les
indústries
culturals,
excepte la

cinematográfica,
s'ha anat

desenvolupant
relativament al

marge de la
in terven ció

pública directa

(9) Vegeu el capitol6 d'aquest rnaterx m-
forme. "Gruos de comurucacó"

3. Les polítiques de comunicació d'árnbit estatal
a Espanya

Durant la primera legislatura del Partit Popular (1996-2000), l'árnbit en
que van donar-se més intervencions públiques va ser el de les telecomuni-
caoons. Aquest protagonisme no deriva tan sois del profund procés de
desregulació que ha experimentat aquest sector, sinó també de la inciden-
cia creixent de les telecomunicacions en els mitjans de comunicació tradi-
cionals i en els nous mitjans (Internet). Ens referim a I'espectacular i políti-
cament controvertida participació del gran operador Telefónica en el sec-
tor deis mitjans de cornunícació" i Internet (Terra Networks), L'alianca de
Telefónica amb el BBVA, anunciada el febrer de 2000, va provocar una
gran commoció en I'opinió pública espanyola, per la concentració de mit-
jans i les implicacions polítiques que tenia,

Aquests moviments demostren que la convergencia-entre telecomuni-
cacions i mrtjans de comunicació és un fet indiscutible, Ja no podem refe-
rir-nos a les polítiques de televisió al marge de decisions relatives a infraes-
tructures, tecnologies, operadors i serveis de telefonia, i viceversa, El punt
calent de la política audiovisual del període --la regulació de la televisió
digital per satellit i els seus continguts (els drets del futbol, amb més pre-
cisió)-- s'ha resolt en un marc molt més ampli, en el qual I'administració
estava drrirnint qüestions relatives a infraestructures i tecnologies (els
satellits, els descodificadors, el futur de les xarxes de cable), a estrateqies
industrials (diversificació del negoci de Telefónica cap al sector deis contin-
quts), a presa de posicions davant del futur telernatic. etc., peró. sobretot,
a la gran Iluita per I'hegemonia deis grups de comunicació i, indirectament,
per I'hegemonia política.

Srmultaniarnent a aquest gran debat, i sovint barrejant-s'hi, altres qües-
tions relatives al sector televisiu han aparegut de manera intermitent en
primer pla, sense que s'hagi arnbat a prendre decisions: és el cas de la
reforma pendent de la televisió pública a Espanya, la creació d'una autori-
tat de I'audiovisual, el pie desenvolupament del sistema auton6mic de tele-
visió I I'aplicació de la Ilei de televisió local. Pel que fa a la radio, el desple-
gament del marc legal ha comportat un traspas a les comunitats autono-
mes de les principals cornpetencies de regulació (sobretot I'atorgament de
llicencies d'ernissió). per la qual cosa el Govern central ha deixat de tenir-
hi un protagonisme destacat.

Les freqüendes I llicencies de radiodifusió digital i de telefonia rnobil
atorgades el marc de 2000, la darrera setmana de la legislatura, posen en
relleu, pero, que el Govern central encara deté competencies importants
sobre la radio, en absencia d'una autoritat reguladora independent.

El sector de les indústries culturals (editorial, audiovisual i de producció
discografica i multimedia) s'ha anat desenvolupant relativament al marge
de la interven ció pública directa, excepte el sector cinematografic, que
sobreviu en bona mesura qraoes al suport institucional.

Vist globalment, a escala estatal s'ha accelerat el procés de desregula-
ció del sector comunicatiu sense gaire polémica ni oposició, amb confu-
sions intermitents entre les polítiques de comunicació i la comunicació polí-
tica o partidista. Tot plegat ha provocat que hagin quedat sense resoldre
qüestions tan transcendentals com ara la reducció del deute i el control
dernocrauc de RTVE, la creació d'una autoritat de I'audiovisual, I'impuls a
les mdústnes de contmquts. el foment de la innovació tecnol6gica i la



implantació massiva de les xarxes telematiques. En paraules de Díaz Nosty
(1998: 15), "I'acció normativa no ha iniciat la necessaria redefinició deis
mecanismes de protecció democrática, és a dir, el codi de mínims que doni
sentit cívic a I'explosió de les indústries del pensament, la cultura i l'oci".

3.1. La distribució de les competéncies sobre comunicació
dins de I'organigrama institucional estatal

Segons I'article 149.1.21 de la Constitució, a l'Estat li corresponen les
competencies exclusives en materia de telecomunicacions, mentre que en
el terreny deis mitjans de comunicació, I'article 149.1.27 estipula un reqirn
de cornpetencies compartides entre l'Estat i les comunitats autonomes.

Les cornpetencies sobre cultura, incloent-hi cinematografia i sector edi-
torial, corresponen al Ministeri d'Educació i Cultura (www.mec.es). el qual
compta en el seu organigrama amb diverses direccions generals i ens ads-
crits, com ara la Direcció General del Llibre i l'lnstitut de la Cinematografia
i les Arts Audiovisuals.

El ministeri competent en materia de telecomunicacions i sector radio-
televisiu és el de Foment. Dins del ministeri, l'area o secció que s'ocupa
concretament d' aquests aspectes és la Secretaria General de
Comunicacions (www.sgc.mfom.es). que se subdivideix en set subdirec-
cions generals. Malgrat l'existencia, des de 1997, de la Comissió del
Mercat de les Telecomunicacions, Foment deté directament el gruix deis
poders en la materia: reglamentació, regulació de I'accés al mercat, gestió
de I'espai radioelectric i fixació de les tarifes maxirnes i mínimes.

Des de 1991, a Espanya hi ha el Consell Assessor de les
Telecomunicacions, com a orqan consultiu del Govern en el qual participen
representants de tots els sectors de I'administració (estatal, autonómica i
local) i de la societat civil implicats en les telecomunicacions.

El Reial Decret Llei 6/1996 va instaurar a Espanya, per primera vegada,
I'embrió d'una autoritat reguladora del sector, la Comissió del Mercat de
les Telecomunicacions (CMT: www.cmt.es). torca al!unyada encara de les
les que funcionen a d'altres paises europeus i als Estats units". Es tracta
d'una entitat amb personalitat jurídica propia i amb una autonomia qües-
tionable respecte al Govern", ja que esta adscrita al Ministeri de Foment i
el Consell de Ministres en nomena tots els integrants (president, vicepresi-
dent i set membres, amb un mandat de sis anys renovable una vegada) i
els pot destituir. El seu nivel! competencial també esta torca limitat a tas-
ques d'assessorament i administratives (aplicació i seguiment de la norma-
tiva viqent), els seus poders reglamentaris són practicarnent nuls i els de
sanció, torca limitats (Montero i Brokelmann, 1999: 122-149). l.'érnbit pre-
ferent d'intervenció de la CMT és el de les telecomunicacions, si bé té algu-
nes cornpetencies en materia audiovisual, particularment en televisió digi-
tal d'accés condicional (de fet, es divideix en un Comité Audiovisual i un
de Serveis de Telecomunicacions). En tot cas, no té cornpetencies sobre els
continguts, i la seva intervenció se centra generalment en la salvaguarda
de la competencia en el mercat.

En el terreny radiotelevisiu, la CMT es troba en concurrencia amb altres
orqans de regulació o control, fonamentalment amb el mate ix Ministeri de
Foment (que deté extensos poders sobre la regulació de la televisió priva-
da i sobre els continguts televisius en general, a més de les atribucions més
rellevants en materia de telecomunicacions, com ja s'ha dit) o bé amb el
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(10) Vegeu Moragas I Prado, 2000, Tor-
nos, 1999, I COml551Ódel Mercat de les Te-
lecornurucauons. 1999

(11) Vegeu el RelalDecret tler 1994/1996,
de 6 de setembre, pel qual s'aprova el re-
glament de la CMT
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La situació deis mitjans

La Llei 11/1998
considera les

telecomunicacions
com a "serveis

d'interés general"
liberalltzats pero

sotmesos a
diverses

limitacions

(12) Vegeu el capital 9 d'aquest rnaterx
Informe, 'Les telecornunicacrons '

(13) Llel 37/1995 de Telecornurucacrons
per Satéll,t I Llel 42/1995 de Ielecornumca-
cions per Cable, a més del Relal Decret
1486/1994 de lrberehtzaoó de la teleforua
móbil GSM, que va donar cobertura legal a
l'adjudrcaoó de la segona lhcencia de tele-
torna rnóbil digital al consoro Artel

(14) Precedida pel Relal Decret Lle16l1996
I la Llel 12/1997 de uberahtzaoó de les Te-
lecornurucaoons

(15) Vegeu, en aquest rnaterx Informe,
el capital 2, 'La radio", I el capital 3, 'La te-
levrsió"

(16) Llel 17/1997, per la qual sincorpo-
ra al dret espanyolla Directiva 95/47 /C E I Llel
22/1999, de modifica CiÓ de la LleI25/1994,
per la qual s'rncorpora a j'ordenament jun-
die espanyolla Directiva 89/552/CEE

Consell d'Administració de RTVE, que existeix i funciona al marge de la
Comissió, amb les seves propies normes i vincles amb el poder executiu i
amb les cambres parlarnentánes. particularment amb el Congrés deis
Diputats, que acull una comissió permanent de control de RTVE.

3.2. La política de telecomunicecions"

En materia de telecomunicacions, els successius governs espanyols del
període 1986-1999 han assumit amb torca diligencia I'aplicació de les
duectrius de desregulació formulades per la Comissió Europea, de forma
que la liberalització completa deis mercats d'infraestructures i serveis va
tenir Iloc, a Espanya, el desembre de 1998, tan sois 11 mesos més tard que
als principals paises comurutaris, cosa que significa que el Govern no es va
acollir a la moratoria de cinc anys (a partir del gener de 1998) acordada per
als parsos comunitaris amb infraestructures menys desenvolupades
(Montero i Brokelmann, 1999:60),

La desregulació de les telecomunicacions a Espanya ha consistit en dos
moviments o operacions que s'han desenvolupat amb tempos diferents:
d'una banda, la privatrtzació del capital de Telefónica i de Retevisión
(Montero i Brokelmann, 1999:91), i de I'altra, I'aprovació de la legislació
necessária per liberalitzar plenament el sector, que es va iniciar durant el
mandat socialista 13 pero que no va culminar frns al' aprovació, sota mandat
del Pp, de la l.lei 11/1998 General de Ielecornunicacions". Aquesta llei, que
va significar la plena adaptació del reqim jurídic espanyol a les directives
europees (Montero i Brokelmann, 1999), considera les telecomunicacions
com a "serveis d'interes general" liberalitzats pero sotmesos a diverses
limitacions i obligacions de servei públic, amb I'objectiu de garantir que els
mecanismes del mercat no perjudiquin els interessos generals bastes. espe-
cialment la garantia del servei universal (accés de tots els usuaris als serveis
bastes, amb independencia de la seva localització geografica i a un preu
assequible) que ha d'oíenr Telefónica per la seva posició d'operador domi-
nant.

3.3. La política eudiovisuet"

La política de comunicació governamental en el terreny radiotelevisiu
s'ha centrat en la regulació deis nous serveis digitals, per satellit i terres-
t~, /

En materia de radio, les mesures més remarcables han estat I'atorga-
ment de 350 noves lhcencies privades de FM (Reial Decret 1388/1997) i I'a-
provació del Pla Tecnic Nacional de la Radiodifusió Sonora Digital Terrenal
(Reial Decret 1287/1999), que preveu l'existencia de sis canals múltiplex
amb capacrtat per a fins a 36 programacions (18 d'arnbit estatal, 12 d'am-
bit autonornic I 6 d'arnbit local), RTVE i les corporacions autonorniques dis-
posaran de sis programacions cadascuna.

Pel que fa a la televisió, les novetats principals del període han estat la
creació de les dues plataformes de televisió digital per satellit (Canal
Satélite Digital i Vía Digital) I I'aprovació, rodejada en una primera fase
d'una estrident polernica, d'un marc legal per a la televisió digital, amb
nombroses disposicions sobre la transmissió de senyals per satellit i cable.
També cal destacar I'adaptació de la legislació espanyola a les directives

is
europees



No hi ha hagut novetats destacables en el terreny de la política cine-
matografica durant el període analitzat, ja que la darrera norma important
en aquest arnbit és la Llei de Protecció i Foment de la Cinematografia (Llei
17/1994), aprovada durant la darrera legislatura socialista i encara en
vigor. El Govern ha promulgat dos decrets de desenvolupament d'aquesta
Ilei, un que liberalitza les quotes de distribució i flexibilitza les quotes de
pantalla (81/1997) i un altre que estableix diversos mecanismes de foment
i promoció del cinema espanyol (1039/1997).

3.3.1. Regulació de la televisió analógica

Pel que fa a la televisió pública anal6gica, queden Iluny les propostes de
privatització d'un deis dos canals de TVE formulades tímidament pel PP
durant la darrera legislatura socialista. Elsgrans temes de debat sobre RTVE
(el déficit". el doble financarnent, la professionalització deis organismes de
direcció i control) no només no s'han resolt, sinó que s'han agreujat.

En materia de televisió autonómica, el debat ha girat al voltant de la
reforma de la Ilei del tercer canal (46/1983), amb I'objectiu de permetre
que les comunitats aut6nomes privatitzin totalment o parcialment els seus
canals. També en aquest sentit, el PPs'ha desdit d'algunes de les seves pro-
postes electorals que anunciaven intencions privatitzadores. Ben al contra-
ri, el mateix Ministeri de Foment va demandar, a final de 1998, I'ens públic
Radiotelevisión de Canarias per viola ció de la Ilei del tercer canal, ja que
havia concedit la gestió del seu canal auton6mic, Telecanarias, a una
empresa privada amb participació de Sogecable, que havia guanyat el con-
curs públic convocat pel Govern canario

Quant a la televisió privada, les actuacions més remarcables han estat
la modificació del sostre de participació en el capital de les empreses con-
cessionaries (que passa del 25% al 49%) i I'autorització de la seva cotitza-
ció a borsa (Llei 50/1998).

En materia de televisió local hertziana, no hi ha hagut cap modificació
del marc jurídic ja existent (Llei 41/1995). No obstant aixo. la manca d' un
pla tecnic estatal de freqüencies ha paralitzat el procés de legalització del
sector. Segons diverses fonts, les causes poden ser de tipus tecnic (relatives
a les freqüencies per a la televisió digital terrestre), pero també una manca
d'interes del Govern central per desenvolupar la Ilei de televisió loca!". la
qual cosa ha comportat les protestes de diversos governs auton6mics, com
el de Catalunya i el de Castella-Ia Manxa.

Una disposició que afecta igual totes les modalitats de televisió és la Llei
22/1999 de modificació de la Llei 25/1994 de transposició de la directiva
Televisió sense Fronteres, que obliga les televisions a destinar un 5% deis
ingressos al financarnent de Ilargmetratges i telefilms europeus. Aquesta
norma '9 també proclama el dret deis teleespectadors a coneixer amb una
antelació suficient els continguts de les programacions televisives (es pre-
tén, així, acabar amb I'ominosa practica de la contraprogramació).

3.3.2. Regulació de la televisió digital

Pel que fa a la regulació de la televisió digital, es poden distingir clara-
ment dues etapes: la primera, durant I'any 1997, marcada per I'aspra Ilui-
ta politicomediatica a I'entorn de les naixents plataformes digitals (I'ano-
menada guerra del iutboi) i la segona, el 1998, en que I'alta tensió políti-
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ca va deixar pas Iliure a l'aprovació més plécide de la nova legislació relati-
va a la televisió digital terrestre,

3.3.2.1. Televisió digital per satel-lit
La política governamental en materia de televisió digital per satel-lit va

estar precedida per una mesura inédita a Espanya: la Llei 37/1995, de
Telecomunlcacions per Satellit, aprovada a les acaballes de la darrera legis-
latura socialista, declarava que la televisió per satellit no tindria la consi-
deració de servei públic essencial de titularitat estatal, amb la qual cosa el
sector quedava plenament liberalitzat".

L'aprovació del Reglament Tecnic i de Prestació del Servei de
Telecomunicacions per Satellit (Reial Decret 136/1997) va coincidir amb
una forta aqitació política i mediatica arran de la posada en marxa de les
dues plataformes de televisió digital per satellit, Canal Satélite Digital i Vía
Digital, La polémica es va centrar en un aspecte clau per al financament
d'aquestes noves ofertes audiovisuals: els sistemes de descodificació. El
mateix 31 de gener de 1997, el govern va aprovar el Reial Decret Llei
1/1997 sobre ús de normes per a la transmissió de televisió, que pretenia
adaptar a la leqislació espanyola, per via d'urqencia, la Directiva comunita-
ria 95/47/CE. Aquest Reial Decret Llei, convertit en Llei el 3 de maig de
1997", va generar una forta polémica perqué trnposava el sistema de codi-
ficacró que preveia utilitzar la plataforma Vía Digital, I'anomenat
Multicrypt"- Canal Satélite Digital, que emetia des del mes de gener amb
un sistema descodrficador diferent, va recórrer contra la Ilei davant de les
autoritats comunitaries, les quals van exigir al Govern espanyol que modi-
fiqués aquesta disposició per considerar-la contraria al dret cornunitari. El
13 de setembre de 1997, el Govern promulgava el Reial Decret Llei
16/1997, que eliminava I'obligatorietat de qualsevol de les dues tecnolo-
qies pero estipulava la necessitat de compatibilitat entre els sistemes (GRE-
TEL, 1998:298),

Aquesta va ser la faceta més visible de la política governamental en
materia de televisió per satellit. Paral·lelament, pero, es va posar en marxa
la plataforma Vía Digital, coincidint precisament amb la reforma de la Ilei
deis descodlfrcadors. el 15 de setembre de 1997, En el capital de la socie-
tat hi havia, com a soci principal, Telefónica (35%), empresa privada pero
amb vincles legals i polítics amb el govern, juntament amb un seguit d'ern-
preses púbhques de comunicació relacionades d'alguna forma amb el
govern (TVE Temática, TVe, Telemadrid, C9 i Televisión de Galicia) (Díaz
Nosty, 1998:292),

Ésa la Ilum d'aquesta participació indirecta del Govern com a part inte-
ressada en el litiq: que s'ha d'interpretar la seqüencia normativa descrita,
així com I'aprovació de I'anomenada ltei del futbol (21/1997, de 3 de
juliol). Aquesta norma tenia com a objectiu declarat "garantir els drets deis
consurmdors a accedir a les retransmissions audiovisuals deis esdeveni-
ments esportius d'especial rellevancia [si bé] el principal objectiu (. .) [era]
establir límits a la retransmissió d'esdeveniments esportius en codificat"
(Montero I Brokelmann, 1999:615), El veritable cavall de batalla eren els
drets de retransmissió de la Lliga de Futbol Professional (LFP), que Ilavors
es disputaven les dues plataformes rivals. Canal Satélite Digital tenia avan-
tatge, perqué havia comencat a emetre abans que la seva competidora i
pels contractes preexistents entre Sogecable i la LFP per a les retransmis-
sions de Canal-r.



La Ilei preveu I'elaboració d'un cataleq anual d'esdeveniments esportius
que, per la seva especial rellevancia social, s'hauran de retransmetre en
obert. El responsable de fer aquest cataleq és un organisme nou adscrit al
Ministeri d'Educació i Cultura, el Consell per a les Emissions i
Retransmissions Esportives, format per 52 membres representatius de les
parts interessades i de sectors significatius de la societat civil". Pel que fa a
la Lliga, la Ilei estableix un complicat mecanisme que reconeix que almenys
un partit de cada jornada sera considerat d'interes general i s'haura d'eme-
tre en obert; tret d'aixo, els operadors de televisió codificada podran con-
tractar drets de retransrnissió.

3.3.2.2. Televisió digital terrestre. Cornpetencies compartides
amb les autonomies
Segons Montero i Brokelmann (1999:545-546), "el legislador espanyol

ha respost amb agilitat al procés de digitalització" de la televisió terrestre,
Ja en la Llei 66/1997 s'estipulava que la televisió digital terrestre seria un ser-
vei públic, peró no s'hi feia la reserva per a l'Estat, a diferencia de la majo-
ria de les anteriors Ileis estatals sobre televisió, sinó que en repartia la titu-
laritat amb les comunitats autonornes. La plena regulació d'aquesta activi-
tat va arribar el 1998 amb la promulgació del Pla Tecnic Nacional de la
Televisió Digital Terrenal (Reial Decret 2169/1998) i el corresponent
Reglament Tecnic i de Prestació del Servei. Aquest pla preveu I'establiment
de 48 canals en tres bandes de freqüencies diferents; cadascun transpor-
tara, almenys, quatre programacions diferents. Esreserven quatre canals per
a cobertura estatal (sense possrbilitat de desconnexions), nou per a cober-
tura estatal amb desconnexions regionals i per a cobertura específicament
autonómica i local, i 35 per a altres serveis,

Les televisions hertzianes existents tenen garantit el seu accés a les xar-
xes diqitals", pero el més interessant del Pla és la creació de noves televi-
sions amb emissions exclusivament digitals, és a dir, de plataformes digitals
terrestres, Les bases del concurs per al' adjudicació de tres deis canals de
cobertura estatal es van aprovar l' 11 de gener de 1999; el guanyador va ser
el consorci Onda Digital, encapcalat per Retevisión. Una altra novetat remar-
cable és que, per primera vegada, les comunitats autónomes podran ator-
gar concessions de televisió digital regional a empreses privades.

3.3.3. Regulació de la televisió per cable

Durant el període objecte d'analisi, I'activitat normativa en el terreny de
la televisió per cable té el seu principal referent en la Llei General de
Telecomunicacions (11/1998, de 24 d'abril), que va derogar (en sentit libe-
ralitzador i d'acord amb la normativa comunitaria) la Llei de
Telecomunicacions per Cable (42/1995, de 22 de desembre) en tot alió rela-
tiu a les telecomunicacions, pero que practicarnent no va alterar les dispo-
sicions d'aquesta darrera en materia de difusió televisiva,

Previarnent, el Govern havia promulgat el Reglament del Cable (Reial
Decret 2066/96), que detallava el procediment per a la constitució de les
demarcacions territorials i per a la concessió de les llicendes corresponents.
L'Estat es va dividir en 43 demarcacions i es van concedir 37 ílicencies de
cablejament, que cobreixen una població de 32 milions d'habitants.
Catalunya va quedar dividida en tres demarcacions, amb característiques
sociodemografiques similars, com a resultat d'un acord institucional entre
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ajuntaments, diputacions i Generalrtat de Catalunya". La Ilei autoritza
Telefónica a operar a les 43 demarcacions, pero el Govern va acordar, el
desembre de 1998, que hauna d'esperar abans de fer-ho 24 mesos, a
comptar a partir de la data d'atorgament de les llicencies deis segons ope-
radors (per tant, la data d'entrada de Telefónica en el mercat del cable,
sota la marca Imagenio, variara d'una demarcació a I'altra).

4. Les polítiques de comunicació a Catalunya

Les polítiques de comunicació de la Generalitat s'han caracteritzat per
un enfocament sobretot lingüístic i cultural, centrat en les qüestions relati-
ves a la recuperació i la normalització de la Ilengua i la cultura catalanes.
Aixo s'explica per la precaria situació objectiva en que es trobaven en el
moment de la restauració de I'autonomia catalana, perotarnbé pel fet que
les competenues de la Generalitat en les diferents rnateries objecte da-
questes polítiques eren torca limitades (particularment en el cas de les tele-
comunicacions, pero també en el de la radiotelevisió), excepte en el terreny
de la cultura, en que I'autonomia catalana ha tingut sempre cornpetencies
plenes.

Un segon enfocament rector de les polítiques comunicatives catalanes
deis darrers anys ha estat el propiarnent polític, concretat en dos vessants:
I'afirmació de I'autonomia catalana enfront del poder central de l'Estat
(vessant polrtrcoterritoriel) i la incidencia del Govern sobre els mitjans de
difusió púbhcs (pluralisme).

Aquestes preocupacions o enfocaments predominants continuen
vigents, tal com s'argumenta més endavant, pero apareixen cada cop més
cornbmats amb una nova perspectiva económica, industrial i tecnológica,
propia de les expectatives i les prevencions que genera I'arribada de la
societat de la informació.

El nomenament de Jordi Vilajoana, antic director general de la CCRTV,
com a conseller de Cultura i el de Miquel Puig, antic comissionat per a la
Societat de la Informació, com a director general de la CCRTV posen en
relleu que la convergencia entre sectors comunicatius ja no és un vaticini
teonc, sinó una realitat. El conseller Vilajoana, en la seva primera compa-
reixenca davant de la Comissió de Cultura del Parlament (23 de rnarc de
2000), afirmava: "La cultura és també una gran área d'intercanvis, I'espai
on les indústries culturals posen en contacte la creació amb el consum i, en
funció d'aixo, una de les arees amb un potencial de creixement econornic,
de negoci I d'ocupació més evident. Igualment, hem de tenir plena cons-
ciencia deis reptes que per a la política cultural representen la revolució tec-
nológica i I'anomenada cibercultura" (Vilajoana, 2000).

Algunes de les mesures i actuacions més recents de la Generalitat, com
ara la creació del Comiss.onat per a la Societat de la Informació i de
l'lnstitut Catala de les Indústries Culturals, denoten clarament una presa de
consciencia a I'entorn d'aquestes qüestions.

4.1. La distribució de les competéncies sobre comunicació
dins de I'organigrama institucional autonómic

Dins de I'organigrama de la Generalitat hi ha diversos órgans amb com-
petencies, directes o indirectes, sobre polítiques de comunicació. Els prin-



cipals són el Departament de Cultura (que intervé en el sector editorial i
fonografic, la premsa i el sector audiovisual i cinematografic), el
Departament de Presidencia (al qual esta adscrita la Direcció General de
Radiodifusió i Televisió i, inicialment, el Comissionat per a la Societat de la
Informació) i, com a empresa pública, la Corporació Catalana de Radio i
Televisió (CCRTV), També intervenen en aquests sectors, si bé de forma
tangencial, el Departament d'lndústria, de Comete i Turisme i el d'Econo-
mia, Finances i Planificació. A principi d'abril de 2000, la Generalitat va
crear el nou Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, encapcalat per Andreu Mas-Colell, al qual s'adscriura el
Comissionat.

En els darrers anys, hi ha hagut novetats significatives en I'organigrama
de I'administració de la Generalitat, directament relacionades amb les polí-
tiques de comunicació. El 1996, es va crear el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya". El juny de 1998, la Generalitat va constituir el Comissionat per
a la Societat de la Informació, organisme encarregat de coordinar i impul-
sar les polítiques relacionades amb les tecnologies de la informació i la
comunicació.

A principi de 2000, la Generalitat va crear l'lnstitut Catala de les
Indústries Culturals, com a "instrument del Govern de la Generalitat de
Catalunya per executar les polítiques de suport a les empreses culturals en
general, i per desplegar les mesures i accions de suport al sector audiovi-
sual en particular", segons el conseller de Cultura (Vilajoana, 2000),
Aquest institut, encarregat de coordinar les polítiques culturals i comuni-
catives deis diferents departaments i organismes de la Generalitat, comp-
tara amb línies de credit de fins a 8,000 milions anuals per a les seves tas-
ques de promoció i suport a les indústries culturals catalanes,

4.2. La política lingüística i la seva incidencia
en els mitjans de comunicació

Com s'ha indicat, l'análisi de les diferents actuacions del Govern catala
en materia de comunicació, des de principi deis 80, revela l'existencia d'al-
menys una constant o element transversal: la qüestió lingüística, La preo-
cupació per la recuperació de l'ús públic del catala inspira moltes de les
actuacions de la Generalitat. En aquest context, la promulgació de la Llei
de Política Lingüística de 1998 (Llei 1/1998) va comportar novetats nor-
matives importants per als mitjans de comunicació i les indústries culturals
catalanes, particularment per a la radio i la televisió privades, així com per
al cinema, En aquest sentit, algunes de les principals actuacions de la
Generalitat en la legislatura passada en el terreny deis mitjans de comuni-
cació o les indústries culturals pertanyen més aviat a la política lingüística
que no a la política de comunicació, tal com s'explica a continuació. Per
aixó, aquesta qüestió apareix en diversos capítols d'aquest informe i en un
capítol especial dedicat a la Ilengua i els mitjans de cornunicació".

4.3. Política audiovisual i de televisió

En materia de televisió local hertziana, el Govern de la Generalitat va
aprovar, I'octubre de 1996, el Decret 320/1996, de regulació del reqirn jurí-
dic de les televisions locals per ones terrestres, en aplicació de les com-
petencies que la Llei de Televisió Local li atorqava. Entre altres aspectes, el
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Decret estipula que la meitat del temps d'emissió reservat pels canals locals
a obres europees s'haura d'ocupar amb "obres d'expressió originaria en
qualsevol Ilengua oficial de Catalunya" , de les quals almenys el 50% seran
en cata la (art. 14). D'altra banda, el Decret conté les bases del concurs per
a l'adjudicauó de lhcencies de televisió local (convocat el 2 d'octubre de
1996), al qual es van presentar 981 sollicituds en un total de 408 munici-
pis. El concurs no s'ha pogut resoldre perqué el Ministeri de Foment no ha
aprovat el pla tecnic de frequencies preceptiu, com s'explica més amunt.
La Generalitat ha presentat un recurs contenciós administratiu contra
aquesta passivrtat del Govern central. Així doncs, el sector de la televisió
local a Catalunya continua existint en reqim d'alegalitat.

Sobre televisió per cable, el Parlament de Catalunya va promulgar, el
juliol de 1996, la Llei 8/1996, de regulació de la programació audiovisual
distnbuida per cable, en exercici de les competencies en la materia que li
concedia la Llei de Telecomunicacions per Cable de 1995. La Ilei catalana
estipula les mateixes obligacions de programació en catala que el decret
320/1996 esmentat. Pero el més remarcable d'aquesta norma és la creació
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), una iniciativa reguladora
pionera a l'Estat. El reqim jurídic del CAC va quedar completat amb el
Decret 3/1997. Si bé es tracta d'un organisme amb cornpetencies fona-
mentalment consultives i d'assessorament, és un embrió d'autoritat regu-
ladora independent, les bases legals de la qual, en el moment d'escriure
aquest capítol, es troben en un procés de reformulació que li hauria de
suposar cornpetencies noves i més amplíes.

Pel que fa a les polítiques de promoció de la indústria audiovisual, el
Decret de creació del Cornissionat per a la Societat de la Informació
(DOGC, 4 de juny de 1998) estipula la constitució, al seu si, d'una Comissió
per a la Promoció del Sector Audiovisual, amb tasques consultives pel
Govern catala. En materia de suport a la producció, destaca el paper de
l'lnstitut Catala de Finances, que compta amb una línia de credit de 5.000
milions de pessetes anuals per atorgar préstecs a produccions catalanes
per cobnr fins a un 30% del seu cost. També és remarcable la intervenció
indirecta de I'administració en I'estímul de la producció audiovisual inde-
pendent a través de Televisió de Catalunya, la qual té previst invertir mil
milions anuals, durant els tres propers anys, en programes catalans
(Vilajoana, 2000).

A principi de 2000, la regulació del sector audiovisual a Catalunya es
trobava sota la influencia i I'impuls del debat general sobre mitjans audio-
visuals que va tenir Iloc al Parlament els dies 14 i 15 de desembre de 1999.
Aquest debat va desembocar en I'aprovació de la Resolució 3N1 del
Parlament, sobre els mitjans audiovisuals de Catalunya (Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya, 27 de desembre de 1999), que cornenca reconei-
xent que "el marc legal del sistema de comunicacions de Catalunya és
insuficient i inadequat a la realitat actual" i estableix un calendari per a la
seva revistó durant I'any 2000.

La primera concreció normativa d'aquest calendari va tenir Iloc el 26
d'abril de 2000, amb I'aprovació en el pie del Parlament de la Llei del
Consell Audiovisual de Catalunya, que modifica el reqirn legal d'aquest
orqarusrne i el dota de capacitat de sanció i de més poder de control.
També en reforce la independencia en relació amb el poder polític, ja que
estableix que deis deu membres del nou CAC, nou els nomenara el
Parlament, a proposta d'almenys tres grups parlamentaris i per majoria de



dos tercos de la cambra (el que fa deu, el president, el nomen a el Govern
de la Generalitat).

A més, la Ilei estableix un reqirn estricte d'incompatibilitats per als
membres, el mandat deis quals durara sis anys. Amb tot, el CAC continuara
essent un orqan eminentment consultiu, ja que la Ilei practrcament no li
atorga poders reguladors ni li concedeix les facultats d'atorgar i retirar
llicencies d'emissió, o de nomenar el director general de la CCRTV, que
queden en mans del Govern de la Generalitat".

4.4. Política cinemetoqrétice"

El sector cinematografic mereix un tractament separat del conjunt de la
producció audiovisual, per les particularitats del producte, la seva inciden-
cia determinant en la resta del sector i, pel que fa a Catalunya, la profun-
da crisi en que ha entrat als darrers anys. La caiguda de les xifres de Ilarg-
metratges catalans converteix aquest arnbit en l'autentica assignatura pen-
dent de les polítiques culturals i de comunicació a Catalunya.

Pel que fa a política cinematografica estrictament, durant la darrera
legislatura no es va aprovar cap norma ni mesura destacable, i la
Generalitat va continuar amb la seva política de subvencions. En realitat, la
decisió més remarcable (i polémica) relativa al sector és el Decret 237/1998
sobre mesures de foment de I'oferta cinematografica doblada i subtitulada
en Ilengua catalana (modificat pel Decret 201/1999), una norma més pro-
pia de política lingüística que no cinernatoqrafica". Aquest decret, que
desenvolupa la Llei de Política Lingüística, estipula quotes obliqatories de
distribució i d'exhibició de pel·lícules en catala: s'hauran de doblar o subti-
tular el 50% deis films distriburts amb més de 18 copies, i les sales hauran
de destinar un mínim anual del 25% deis dies al cinema en catala. La
norma havia d'entrar en vigor l' 1 de gener de 1999, pero la Generalitat ha
anat retardant-ne I'aplicació (ara prevista per a 1'1 de juny de 2000) davant
de I'oposició frontal que va provocar entre els sectors de la distribució i l'ex-
hibició a Catalunya, particularment les distribuidores nord-americanes, amb
les quals es van emprendre negociacions. Una sentencia judicial de febrer
de 1999 va declarar improcedents les sancions que preveia el Decret. Tot
plegat n'ha reduit I'efectivitat a la mínima expressió.

Davant d'aquesta situació, el conseller Vilajoana va anunciar al Parla-
rnent, el marc de 2000, un canvi de posició del govern catala respecte al
decret, que podria arribar fins a la retirada, si es constatés "que les distri-
buldores comencen a doblar de manera significativa". Mentrestant, la
Generalitat participara inicialment "en una part deis costos de doblatge i
de copiatge en els termes establerts des de 1989, que més endavant hau-
rien de ser modificats d'acord amb I'evolució del mercat" (Vilajoana, 2000).

4.5. Política redlotonice"

La política radiofónica de la Generalitat en el període estudiat també
esta clarament tenyida d'objectius de política lingüística, i té el seu referent
normatiu principal en el Decret 269/1998, que desenvolupa, entre altres
aspectes, les disposicions de la Llei de Política Lingüística sobre emissions en
catala. Així, el seu article 6 estipula que un mínim del 50% del temps d'e-
missió i un mínim del 25% de la programació musical de cada emissora
hauran de ser en aquesta lIengua.
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La decisiá més
remarcable
(ipolémica) és el
Decret 237/1998
sobre mesures de
fomentde
l'oferta
cinematográfica
doblada i
subtitulada en
/lengua catalana

(28) Vegeu, en aquest rnateix informe.
el capitol 21, "El control dernocrátic de la te-
levisró"

(29) Vegeu el caprtol 5 d'aquest rnateix
Informe, "El sector cmernatoqrahc"

(30) Elconseller Vrlajoana, en la compa-
rerxenca parlamentána de 23 de mar, de
2000, va afrrrnar que aquest decret era una
"mesura excepcional amb I'objecnu d'rn-
troduir un canvi siqruñcanu en el mercat o-
nernatoqráfrc catala" "El seu objectiu es-
sencial era modificar el mercat, no
regular-lo", va explicar el conseller (Vtlajca-
na, 2000)

(31) Vegeu el capltol 3 d'aquest Informe,
"La rádro"
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Durant la
passada

legislatura, el
Departament de

Cultura va
continuar la seva
política de suport
genéric a l'ediciá

de llibres en
catalá, iniciada

el 1982

(32) El Pa/s. 25 de mar, de 2000

(33) Vegeu el caprtol 7 de l'mforrne, "Tres
mdustnes culturals d'edioó discontinua edl-
tonal. íonoqrahca , videoqráfrca"

No obstant aixo. no van ser aquestes obligacions el que va encendre la
polemice en aquest sector, sinó una altra derivació d'aquesta norma: el
concurs per a la renovació i I'adjudicació de llicencies d'emissió. El Decret
posava les bases per a la convocatoria d'un concurs públic per adjudicar 39
errussoresde FM, al qual es van presentar 61 candidatures. Aquest concurs
el va resoldre la Generalitat el 4 de maig de 1999, provocant una forta
polernica perqué no es van renovar tres llirencies de la Cadena COPE, la
qual va recórrer el concurs davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. El 24 de marc de 2000
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aquest tribunal va fallar contra una

part de I'esmentat decret. Aixo significava I'anul·lació de la decisió de no
renovar a la COPE aquelles freqüencies, pero al mateix temps, segons la
Generalitat, també significava el reconeixement de "la bondat de la Llei de
Política Lingüística" . Les tres freqüencies objecte de la polémica hauran de
ser objecte d'un nou concurs, que corregeixi la desproporcionada (segons
la sentencia) puntuació atorgada a l'ús del catala.

A principi de 2000, un 35% de les freqüencies de FM a Catalunya (33)
pertanyia a cadenes d'arnbit estatal (el 1998, eren gairebé la meitat) i un
59% estava en mans de cadenes privades autoctones (percentatge que, el
1998, era del 35%). Aixo indica que la política radiofónica de la
Generalitat s'ha drriqit, darrerament, a potenciar un sector privat autóctono

4.6. Política de suport al sector editorial,
fonogridic i videogriJfic
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En les polítrques de la Generalitat en els sectors del Ilibre, I'edició de
música i el vídeo tornem a trobar el protagonisme de I'enfocament lin-
güístic (suport al catala). Així, durant la passada legislatura, el Departament
de Cultura va continuar la seva política de suport qeneric a I'edició de Ili-
bres en catala. Iniciada el 1982. El 1999, es van subvencionar 1.249 títols,
per un import total de 253,7 milions de pessetes. Les editorials que van
tenir més Ilibres subvencionats van ser Enciclopedia Catalana (182 títols),
Edicions 62 (151) i Columna (116).

Pel que fa al suport a I'edició de música en catala, el 1998 Cultura va
repartir 44,6 milions de pessetes entre diverses discografiques i grups
musicals, i va atorgar subvencions per valor de 23 milions per al doblatge
i la distribució de vídeos en catala.

5. Conclusions

Les primeres polítiques de comunicació van néixer en el marc de la rei-
vindicaoó deis drets humans, de la Ilibertat d'informació i del pluralisme
dernocratic. Posteriorment, aquestes polítiques van anar eixamplant els
seus punts de vista i van incorporar les noves idees d'identitat cultural i de
desenvolupament económic. Als nostres dies, les polítiques de comunica-
ció han d'ampliar els seus objectius, sense renunciar a cap deis anteriors,
en la direcció de construir una societat de la informació per a tothom. Les
transformacions deis darrers anys han cornencat a crear un escenari de
múltiples converqencies entre la comunicació, la cultura, les telecomunica-
cions i les formes d'organització de la societat. Es tracta d'un escenari
encara incomplet sobre el qual s'endevinen molts perills de concentració i
de centralisme contraris als interessos d'una política de comunicació de



futur per a Catalunya. Pero també s'entreveuen moltes oportunitats que es
podrien perdre si no s'afronta una política de comunicació global, que
sequita sent reivindicativa, enfront deis processos de concentració i de cen-
tralisme que també actuaran, i amb torca, en el nou panorama de la comu-
nicació en I'era digital.
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