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Capítol21

El control dernocrátic
de la televisió

EL CONTROL DEMaCRA TIC
DE LA TELEVISIÓ

Lluís de Carreras Serra
President del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Professor de Dret de la Informació
(Universitat Ramon Llull)

En aquest capítol es fa una breu exposicio del
sistema de control democrátic de la televisio a
Catalunya, dins del marc general de la legislacio
espanyola, i les perspectives de canvi de cara al
futur. S'hi presenta també l'estat de la qüestio a
Europa, incloent les característiques básiques deIs
quatre models de referencia europeus =Franca,
Alemanya, la Gran Bretanya i Portugal-- que han
marcat la linia de transformacions deIs darrers
anys en el context de la Unió Europea.
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Prospectiva en comunicació.
Grans tendencias

El canvi
democrátic que

suposa l'ERTV és
merament formal.

De tenir la
televisió sota el

poder del
franquisme, es
passa a ten ir-la

sota el poder
democrútic

(1) L ERTV,aprovat per la Llel 4/1980, de
10 de gener, ésla norma básica que orga-
rutza les televisrons publiques I n'estableix
el control parlamentan, en execució de I'ar-
ncle 149 I 27 de la Constrtuoó espanyola

1. Introducció: el control de la TV pública
en regim de monopoli

L'establiment d'un marc dernocratic per a la televisió a Espanya data de
1980 amb l'Estatut de Radio i Televisió (ERTV)'. Fins aleshores, I'única tele-
visió de l'Estat s'emmarcava en I'organisme autonom Radiotelevisión
Española (RTVE),que depenia directament del Govern. L'ERTVestableix un
sistema de cornpetencies compartides entre el Govern i les Corts espanyo-
les: correspon al Govern nomenar el director general de l'Ens públic, figu-
ra que deté tot el poder de gestló i nomena els directors de les societats
ancnirnes titulars de les errussores: al Parlament correspon nomenar-ne el
Consell d'Administració, sense facultats de gestió, que s'encarrega d'exer-
cir el control polític sobre el director general, cosa que explica que els seus
membres siguin designats pel Parlament en raó de la seva militancia polí-
tica. Per completar aquest sistema, es crea una comissió parlamentaria
específica que exerceix el control sobre el director general, de la mateixa
manera que es controla un ministre o un conseller autonornic.

El canvi dernocratic que suposa I'ERTV,pero, és merament formal. De
tenir la televisió sota el poder del franquisme, es passa a ten ir-la sota el
poder democratic; pero, en definitiva, és el poder polític el que continua
dorrunant-la. D'aquí que un deis elements més característics de la televisió
pública a Espanya sigui la seva politització: des del Govern es controla la
informació; des de la corrussió parlamentaria es critica el director general i,
per extensió. el Govern.

Com que I'ERTV és una Ilei básica. als canals autonomics de televisió
se'ls aplica el mateix reqirn organitzatiu, de manera que tota la televisió
pública a Espanya comparteix un sistema uniforme. A Catalunya, la Llei de
Creació de la Corporació Catalana de Radio i Televisió (Llei 10/1983, de 10
de rnaiq) segueix, dones. el mateix model que RTVE.

2. El control de la televisió privada

La politització també és una de les característiques de la televisió priva-
da, pero hi adopta unes altres formes. La Llei 10/1988, que regula les tele-
visions privades per via hertziana analoqica, es dicta en el marc de I'ERTV,
que considera la televisió com un servei públic de titularitat estatal i esta-
bleix, per tant, que la televisió privada també és un servei públic, encara
que amb gestió indirecta privada. Per I'escassetat de freqüencies d'emissió
=nornés s'ofereixen tres canals-. la concessió del servei públic s'ha de fer
rnitjancant un concurs que resol el Govern central. Lestransferencies de les
accions de les societats anonimes concessionaries han de ser, igualment,
autoritzades pel Govern.

Pel que fa als sistemes de difusió per cable, la condició d'operador
també queda subjecta a concessió administrativa, si bé correspon a I'ope-
rador negociar amb els proveidors de contmouts, per incorporar-los a la
seva xarxa de telecornunicauons, rnitjancant un contracte merament civil
(sense cap mtervenció de I'autoritat pública). També esta subjecta a con-
cessió administrativa del Govern I'emissió digital per ones hertzianes
terrestres. Tan sois I'emissió per satellrt no es considera serve: púbhc i, per
tant, funciona sota el principi de la Iliure empresa, La liberalització, pero,
va arribar acompanyada d'una legislació restrictiva que atorgava al Govern



central, per mitja de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT), un poder exorbitant en I'atorgament d'autoritzacions d'emissió,
cosa que va originar I'anomenada guerra digital. El conflicte es va resoldre,
finalment, qracies a la fermesa de dos comissaris de la Unió Europea, que
van assenyalar que I'aplicació de la Llei digital (Lle: 17/1997, de 3 de maig),
tal com estava redactada, podia comportar practiques restrictives de la
competencia, per la qual cosa va haver de ser rectificada per reial decret Ilei
(Reial Decret Llei 16/1997, de 13 de setembre).

La politització també ha arribat a la televisió local per ones: el govern
del Partit Popular no va reeixir en l'intent de modificar la Llei de 1995 sobre
televisió local per ones terrestres (Llei 41/1995, de 22 de desernbre), pero
va impedir que es resolgués el concurs convocat per la Generalitat en no
assignar les freqüencies d'emissió. Aquesta qüestió encara esta pendent del
pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El control de la televisió privada, en conseqüencia. queda en mans del
Govern, tant des del punt de vista de la creació d'emissores com del con-
trol de continguts, ja que la Llei de Televisió sense Fronteres (Llei 25/1994,
de 12 de juliol, modificada per Llei 22/1999 de 7 de juny) faculta el
Ministeri de Foment per sancionar les infraccions de les normes que regu-
len la programació i la publicrtat. Aquesta facultat també la té la
Generalitat respecte a les emissores autonorniques.

Seria contrari a la Ilibertat d'expressió que el Govern --central o autonó-
mic-- pogués arribar a controlar la informació de les emissores privades,
com de fet ho fa amb les públiques. En les emissores privades, tal com
passa amb la premsa escrita, el Govern no pot Intervenir en la informació
(la censura esta prohibida per la Constitució). Per aixo, la preservació de la
pluralitat esta condicionada al procés de concessió de llicencies d'emissió
(concessions o autoritzacions, segons els casos). Mentre que el pluralisme i
la neutralitat són predicables deis mitjans públics, en els mitjans privats el
pluralisme només es pot garantir amb la pluralitat de mitjans, que s'ha
d'assegurar, sota forma de condició essencial, en els concursos per a l'a-
torgament de llicencies d'emissió. Com veurem a continuació, alguns pai-
sos europeus ja han optat per confiar la tutela de la pluralitat en les emis-
sores privades a organismes independents deis qoverns'.

3. El control democrátic de la televisió a Europa:
les autoritats de regulació de l'audlovisual

La posada en funcionament de la televisió privada i les previsions d'un
nou marc comunicatiu per la introducció de les tecniques digitals, junta-
ment amb la fi de les situacions de monopoli a la UE originada per la polí-
tica de liberalització de les telecomunicacions, han fet canviar, de forma
determinant, el panorama de I'audiovisual en el nostre entorn europeu. Si
bé el tractament monopolista i polititzat de la televisió els anys vuitanta no
era gaire diferent de I'espanyol, la pressió política i professional va anar
configurant un nou marc de regulació de I'audiovisual. Aquest nou marc
acull tot un sector complex, amb errussores públiques i privades i amb la
substitució deis tradicionals empresaris privats de dians o radios locals per
potents grups econornics. de vegades multinacionals, de vegades formats
per empreses de serveis públics (electriques, telefóniques, de gas, etc.) i del
sector financer (bancs, caixes, etc.).

Capítol21

El control dernocrátic
de la televisió

El control de la
televisió privada,
en conseqiiéncia,
queda en mans
del Govern, tant
des del punt de
vista de la creació
d'emissores com
del control de
continguts

(2) El Conserl Supéneur de l'Audiovrsuel
francés controla el plurallsme informatiu,
tant en la televrsió pública com en la priva-
da, ja que totes les errussores tenen l'obh-
qació d'observar la lIel deis tres tercos en el
temps deis espais que dediquen a Informa-
CiÓpolítrca un ter~ per al Govern, un tere;
per al pnncipal parnt de l'oposrdó i un terc
per a les altres forces polítrques També
emet Informes sobre la qualltat de la mfor-
maoo en retaco amb la seva neutralltat la
lle: deis tres tercos és congruent amb el SIS-
tema electoral rnajoritan francés, pero seria
molt discutible en un sistema proporcional



Part 11

Prospectiva en cornunicació.
Grans tendencias

Els organismes
europeus de
regulació de

l'audiovisual es
eonstitueixen,

dones, fora deis
governs, sota

forma d'autoritats
in depen den ts

(3) Vegeu I'excellent estudi sobre les
autontats de requlaoó a Europa del Dr
Joaquln Tornos (1999) Las aurondades de
regulaCIón de lo eud.ovisuet Madrid
Marcial Pon s

(4) "Projet de recornrnandanon n° R
(99) du Comité de MInistres aux États
membres concernant l'mdépendance et les
foncuons des Autontés de Régulatlon du
secteur de la Radiodrftusron"

(5) Una amplia referéncra a les autontats
d'Alemanya, Franca, Italia (per bé que en
aquest pais s'ha canviat la requlaoo), el
Regne Urut, els Estats unus I Holanda es
pot trabar a Rodrlguez Garela, Jase
Antonio (1998) El control de los medioz de
COmUnICdCfOn, Madrid Dykmson

En aquests patsos europeus, s'estima que el control de I'audiovisual no
I'ha de continuar exercint el Govern, ja que el seu poder, encara que és
legitimat per les urnes, pot esdevernr excessiu. Es considera que, per asso-
lir un equilibn de poders millor, aquest control l'ha de cedir a organismes
independents del poder polítrc i deis mrtjans de comunicació, que facin
una tema d'ordenació del sector de forma no partidista i que vetllin pel
compliment de la Ilei per part deis mitjans públics i privats, a causa de la
incidencia que tenen en la societat.

Dms d'aquest marc, la radiodifusió pública a Europa també ha deixat
d'estar sotmesa a la jerarqura governamental. Fins i tot ha desaparegut, a
la major part deis palsos. el control parlamentari deis mitjans de comuni-
caoó púbhcs.

Els orqarusmes europeus de requlació de I'audiovisual es constitueixen,
doncs, fora deis governs, sota forma d'autoritats independents. Tots tenen
en comú les funcions de vetllar pel compliment deis continguts de la pro-
gramació I la pubhcitat (directives de Televisió sense Fronteres), controlar el
pluralisme, garantir la lhbertat d'expressió en els mitjans de comunicació
(especialment en els públics) i intervenir en I'atorgament de les llicencies
d'ernissió. Com que parteixen de situacions diferents a cada país, s'orga-
nrtzen també de manera diversa'. En escriure aquest text, al si del Consell
d'Europa es prepara un document que haura de ser aprovat pel Comité de
Ministres. Aquest document contindra recomanacions sobre les caracterís-
tiques comunes que han de tenir els organismes requladors'.

4. Les autoritats de regulació de Franca, Alemanya,
el Regne Unit i Portuqal'

Les autoritats de regulació de Franca, Alemanya, el Regne Unit I
Portugal són models de referencia. Al Regne Unit, on el sistema de televi-
SIÓ té molt bona reputació i sovmt és considerat un model a seguir, és
CUrlÓSconstatar que els directius de la televisió pública o deis organismes
de regulació els nomena el mateix Govern británic, entre persones real-
ment independents del poder polltrc. La tradició democrática británica ho
permet. Al continent, pero, la separació entre poder polític i autoritats de
regulació és molt accentuada.

4.1. Organismes

A Franca ru ha el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA), amb com-
petencies sobre radio i televisió pública i privada. El componen 9 membres:
el president Idos vocals són designats pel president de la República; tres
vocals, pel presrdent de l'Assemblea Nacional, i tres vocals més, pel presi-
dent del Senat. Ser membre del CSA és incompatible amb I'exercici de
qualsevol altre mandat electiu, ocupació pública o activitat professional.

A Alemanya h: ha dos ti pus diferents d'institucions, un per a les emis-
sores privades i I'altre per a les públiques. D'una banda, els
Landesmedienanstalten (organismes de requlacró deis mitjans deis ténder,
un a cada Land) tenen competencies sobre la TV privada, En alguns ténder,
els membres són elegits pels organismes socials civils; en d'altres, I'elecció
és parlamentaria. D'altra banda, hi ha els consells de radiodifusió (per a les
emissores públiques). Són organismes de representació social, els membres



deis quals són elegits per les institucions civils deis Uinder.
Per regla general, els Landesmedienanstalten segueixen I'esquema

d'organització interna de les corporacions radiotelevisives públiques, és a
dir, es componen d'un órgan col·legiat format pels representants deis
grups socials més rellevants (assemblea); d'un órgan, normalment uniper-
sonal, que desenvolupa les funcions de direcció i representació, i en alguns
casos, d'un Consell d'Administració. La Ilei estableix que no poden formar
part de I'assemblea els membres del Govern, del Parlament, d'una institu-
ció de televisió ni d'una empresa privada concessionaria.

Al Regne Unit hi ha diversos organismes de control: la Independent
Television Commission (lTC) actua sobre la TV privada, i els seus membres
són nomenats pel secretan d'Estat de Cultura, Mitjans i Esport entre per-
sones independents; el Board of Governors té cornpetencies sobre la BBC
i els seus membres són nomenats per la reina en consell (de fet, els nome-
na el primer ministre), i la Broadcasting Standards Commission (BSC) regu-
la els continguts de la TV pública i privada en relació amb els drets humans,
el sexe i la violencia, les directives de Televisió sense Fronteres, els drets a
l'honor, a la intimitat, a la imatge, etc. I els seus membres també són
nomenats pel secretari d' Estat entre persones independents.

No poden ser membres de la ITC cap directiu ni treballador de les emis-
sores de la BBC; cap membre ni treballador de la Channel 4 Corporation;
cap membre ni treballador de la BSC, ni cap membre de la Welsh Fourth
Channel Authority". D'altra banda, la Broadcasting Act estableix que
"abans de nomenar una persona com a membre de la Comissió, el secre-
tari d'Estat cornprovara que aquesta persona no té interessos financers o
d'altres que poguessin afectar de forma perjudicial les seves funcions com
a membre de la Comissió". En el cas de la BSCtambé s'estableix un reqim
d' incompatibilitats semblant.

A Portugal, l'Alta Autoridade para a Cornunicacao Social (AACS) té
cornpetencies sobre les emissores públiques i privades. La componen onze
membres: el president és un magistrat desiqnat pel Consell Superior de la
Magistratura; cinc membres són elegits per l'Assemblea de la República,
seguint criteris proporcionals de representació; quatre més són represen-
tants de I'opinió pública, la comunicació i la cultura designats de la mane-
ra següent: un I'elegeix el Consell Nacional de Consumidors; un altre, els
periodistes amb carnet professional, i un altre, les patronals d'empreses de
comunicació; el quart representant és cooptat pels membres de l'Alta
Autoridade entre figures importants de la ciencia i la cultura; i el darrer
membre és designat pel Govern.

Els membres de I'AACS estan sotmesos al reqrm d'incompatibilitats
legalment establert i que s'aplica als titulars d'altes funcions públiques, és
a dir, incompatibilitat amb qualsevol altra funció remunerada, tret de les
activitats de recerca i de docencia en ensenyament superior.

4.2. Funcions

Els organismes esmentats assessoren els seus governs i parlaments
sobre disposicions legals. Més concretament, exerceixen les funcions
següents:

v Control sobre els continguts de programació i publicitat.

Capítol21

El control democrátic
de la televisió

La l/ei estableix
que no poden
formar part de
l'assemblea els
membres del
Govern, del
Parlament, d'una
institució de tele-
visió ni d'una
empresa privada
concessionária

(6) Organisme que reqerx el quart canal
del Pals de Galles
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les obligacions
de servei públic
de les emissores

públiques:
l'exerceixen tots

els consells
competents en

mitjans públics

La separació
deis mitjans de

comunicació
públics del
poder del

Govern és una
qüestió

fonamental en
el debat politic

v Atorgament, prórroga, renovació i revocació de llicencies. cancessions
I autontzacions necessaries per a la prestació de serveis de comunicació
audiovisual (televisió i radio, analógica o digital, per via hertziana, per cable
o per satellit).

v Vigilancia del pluralisme: I'exerceixen les autoritats de Franca,
Alemanya (tandesmedienanstalten). Portugal (que pot fer recomanacions,
pero no té el poder d'imposar sancions en aquest arnbrt) i el Regne Unit.

v Control del campliment de les obligacions de servei públic de les emis-
sores públiques: I'exerceixen tots els cansells campetents en rnitjans
públics esmentats més amunt. En el cas de Portugal, el control de l'Alta
Autoridade es complementa amb un altre control d'una entitat privada
auditora que comprova que el financarnent públic ha estat destinat a les
missions de servei púbhc determinades previarnent.

4.3. Facultats

Tots els organismes esmentats tenen la potestat d'imposar sancions.
D'altra banda, les autoritats de Franca, Alemanya i Portugal tenen potes-
tat de regulació, és a dir, de dictar normes no reqlarnentaries sobre el con-
tmqut etic de les errussions. normes de funcionament, recomanacions
sobre programes determinats, etc. Al Regne Unit, la BSC i la ITC exercei-
xen aquesta funció.

4.4. Nomenament i cessament de directius
d'emissores públiques

A Franca, el CSA nomena el president de les cadenes públiques --amb
facultats executlves-- i tres membres del cansell d'administració (orean
gestor que té un total de dotze membres).

A Alemanya, l'lntendant (que exerceix de director general) i els mem-
bres del cansell d'adrninistractó són nomenats pels cansells de radiodifu-
sió.

Al Regne Unit, el director de la BBC és nomenat per la reina en cansell
(en reahtat. el designa el primer ministre). El carrec ha de recaure sobre una
persona independent, sense vinculacions polítiques; la tradicional ind~
pendencia del director és recaneguda per tothom.

A Portugal, el Govern nomena el director general (director de progra-
mació I director d'informauó) després del dictamen no vinculant de
I'AACS. El cansell d'administració esta format per cinc membres, nome-
nats pel Govern després del dictamen no vinculant del Consell d'Opiruó
(organisme de 24 membres que representen les entitats ciutadanes).

5. La situació a Espanya (1999)

La separaoó deis mitjans de camunicació públics del poder del Govern
és una qüestió fonamental en el debat polític. Lamentablement, hem de
constatar que les forces polítiques han utilitzat aquest debat per desacre-
ditar el partit polític rival en les canteses electorals, ja que sempre es dóna
en epcques de precampanya. El debat es mou entre dos eixos d'atenc:ó.



D'una banda, se centra en el nomenament del director general deis ens
públics de radiodifusió (RTVE, CCRTV, RTVA.,,), Com sabem, segons I'ERTV
I les lIeis autonórniquss de crea ció deis ens de radiodifusió públics, el
nomenament de cada director general, carrec que assumeix el poder de
gestió, I'han de fer els governs respertius. El Grup Socialista al Congrés
deis Diputats va demanar que el director general fos nomenat per I'es-
mentada cambra parlamentaria, cosa que va ser rebutjada pel PP i CiU, En
canvi, la situació s'inverteix al Parlament andalús, on el PP va aconseguir
aprovar, junt amb Izquierda Unida i el Partido Andalucista, i amb I'oposició
del PSOE andalús, una moció per la qual el director general de I'ens
autonómic fos nomenat pel Parlament. Es pot constatar que la neutralit-
zació deis mitjans públics --que és I'objectiu del nomenament parlamenta-
ri del director general-- només la pretén la forca que esta a I'oposició, pero
no el Govern, que és qui legalment té la facultat de designar l'orqan ges-
tor televisiu'.

D'altra banda, el debat se centra també en la necessitat de creació d'un
consell de I'audiovisual espanyol, En la darrera legislatura socialista, el
Senat va aprovar un informe sobre continguts audiovisuals i va decidir que
es creés el Consejo Superior de los Medios Audiovisuales, resultat deis tre-
balls d'una comissió especial presidida per la senadora catalana Victoria
Carnps. Una proposició de Ilei molt similar a la que va acordar i'esmenta-
da comissió, presentada per CIU al Senat en la primera legislatura popular,
no va ser presa en consideració pel vot en contra del PP,majoritari a la cam-
bra alta, Posteriorment, la presentació del mateix text legal per CiU al
Congrés deis Diputats, on el PP no tenia majoria absoluta, va comportar la
presentació d'altres proposicions de Ilei, amb el mateix objectiu, per part
de Nueva Izquierda, IU, PSOE i Pp, si bé el Grup Popular proposava consti-
tuir una subcomissió sobre continguts al si de la CMT, en Iloc de crear un
organisme específic.

Totes aquestes proposicions de lIei van ser preses en consideració el mes
de juny de 1998, pero no van arribar a discutir-se ni tan 5015 en ponencia,
cosa que demostra la voluntat nul-la deis dos grans partits espanyols, PP i
PSOE, de cedir poder en materia audiovisual. Ja properes les eleccions del
mes de marc de 2000, el candidat del PSOE, Joaquín Almunia, va reclamar
la constitució d'un consell de I'audiovisual espanyol com a peca essencial
de la futura organització de la televisió estatal.

6. La situació a Catalunya (1999)

Per Llei 8/1996, de 5 de juliol, es va crear el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) com un organisme dotat de competendss assessores i
consultives sobre els mitjans audiovisuals, públics i privats, dependents de
la Generalitat (emissores de la CCRTV, televisions locals per ones, progra-
mació per cable i radios en FM), orientades a la vigilancia del compliment
de la Ilei sobre continguts audiovisuals (programació i publicitat); la pro-
tecció de les minories, els infants i els joves, i la preservació deis drets
fonamentals d'igualtat i no discriminació per raó de raca o genere,

Atesa l'absencia de consell espanyol, el CAC suposa un pas endavant
en I'organització deis mitjans de comunicació a Catalunya. Pero és un pas
curt, ja que, tant per la seva composició com per les facultats insuficients
que deté, queda Iluny deis orqanrsmos de regulació europeus més impor-
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tants. Des del mateix organisme, s'ha demanat una reforma per assimilar-
lo a les autoritats europees.

La concessió per part del Govern de la Generalitat de 33 emissores de
radio de FM el mes de juny de 1999 va suscitar una gran polémica que va
propiciar que el debat es dirigís cap a la reforma del CAC per tal que inter-
vinqui en les futures concessions. Posteriorment, en la campanya electoral
de les eleccions autonorniques d'octubre de 1999, la regulació deis mitjans
de cornunicauó va ser un deis temes estrella. En aquell moment, el debat
es va centrar tant en la reforma de la Llei de la CCRTV com en la del CAC,
per tal que aquesta autoritat sigui la que controli i faci complir la previsió
legal de pluralisme informatiu i de presencia de la societat catalana en els
rnrtjans públics que depenen de la Generalrtat.

Distingim cadascuna d'aquestes dues fases. En primer Iloc, la que fa
referencia a la reforma del CAe. Els programes electorals_ de totes les for-
macions polítiques consrderaven un organisme mdependent, amb perso-
nalitat jurídica i cornpetencres srmílars a les deis organismes europeus
assenyalades més amunt, tret del cas de CiU, que només preveia funcions
sobre continguts audiovisuals.

Les propostes proqrarnatiques electorals eren congruents amb I'apro-
vació, l' 1 de juliol de 1999, de la moció del Parlament de Catalunya en la
qual es feia una aposta de futur instant el Consell Executiu a:

v Solhcitar un dictamen del CAC sobre el conjunt del procés portat a
terme per a I'adjudicació de les 33 darreres concessions per a la prestació
de serveis de radiodifusió sonora en ones metriques amb modulació de fre-
qüencia per a emissores comercials.

v Comprometre's a modificar la Llei 8/1996, de 5 de juliol, que regula
la programació audiovisual distribuida per cable, en tots aquells aspectes
que facin referencia a aconseguir que el CAC sigui assimilable a altres con-
sells d'ambit europeu, tant pel que fa a la composició com a les com-
petencies.

v Comprometre's, mentre no s'hagi modificat la Llei de Creació del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, a no efectuar altres concessions,
tant municipals com comercials, sen se comptar previarnent amb un infor-
me del CAe.

Pel que fa a la reforma de la CCRTV, una comissió parlamentaria davant
la qual van cornpareixer experts del món universitan I de I'audiovisual va
treballar, la passada legislatura, amb aquest objectiu'. La comissió, pero, no
va cloure els treballs amb un acord documentat.

Les possibilitats reals de reforma, des del punt de vista legal, són limi-
tades per I'obligació d'observar les directnus de l'Estatut de RTVE, que és
una Ilei básica dictada en virtut de I'article 149.1.27 de la Constitució. Al
marge de la hmrtacró que aixo suposa per al poder de Catalunya en el
camp de l'audiovisual i de la necessitat que la Generalitat puqu: establir un
sistema audiovisual propi i dríerencrat de I'espanyol, legislar fora del marc
de I'ERTV pot significar que la nova lle: sigui recorreguda davant del
Tribunal Constitucional per no adaptar-se als crrteris bastes d'ordenació
espanyola. De qualsevol manera, aquest és un element estrictament for-
mal, ja que a Espanya ningú no dubta que cal reformar el sistema de tele-



vrsió pública; aquest assumpte és objecte d'una crítica constant, frns i tot
al parlament espanyol. Tot fa preveure, doncs, que una legislació innova-
dora i moderna sobre I'audiovisual a Catalunya, encara que s'aparti deis
criteris de I'ERTV, difícilment sera objecte de recurs per qüestions políti-
queso Des d'una altra óptica, I'establiment, ja des d'ara, d'un sistema propi
i diferenciat a Catalunya podria ser políticament interessant per avanc;ar
cap al reforc;ament de I'autonomia política".

El debat polític sobre la reforma de la CCRTV no és gaire ric. Se centra,
principalment, en la forma de designació del director general i els mem-
bres del Consell d'Administració. Els polítics segueixen obsessionats en la
discussió sobre la independencia deis directius de la televisió respecte al
Govern, quan el debat hauria de ser molt més ampli. Mantenir una estruc-
tura com I'actual, que data de 1980 --director general, Consell
d'Administració, Comissió de Control Parlamentari--, és renunciar a esta-
blir un nou marc més modern, adequat a la nova situació del sector, que
es caracteritza per la multiplicitat de canals en diverses tecnologies de difu-
sió.

Juntament amb la reforma de la CCRTV, sembla que també es genera-
litza la consciencia que cal emmarcar-Ia dins d'un plantejament més gene-
ral, que hauria de concretar-se en una Llei General de l'Audiovisual.
Aquesta nova lIei hauria de definir els següents aspectes --que s'han d'a-
bordar des del vessant legislatiu: obligacions de servei públic de la televisió
de la Generalitat": previsió d'un financ;ament mixt per a les emissores
públiques; determinació de quin ha de ser el paper que han de fer aques-
tes emissores en els nous serveis de comunicació audiovisual --pagament
per visió, vídeo a la carta, etc.-- o en les plataformes digitals; preservació
de la pluralitat en la televisió i la radio pnvades; protecció deis valors demo-
cratics en les emissions, i el foment d'una indústria audiovisual autonómica.

El sector professional també va contribuir al debat sobre la reforma de
I'audiovisual a Catalunya. El Colleqi de Periodistes de Catalunya va apro-
¡var un document" en el qual s'exposava la necessitat de reformar la
CCRTV, amb un director general nomenat pel Parlament i un Consell
'd'Administració format per professionals de fora deis partits polítics, amb
veritables facultats de gestió. El Col·legi de Periodistes defensa un sistema
com el trances, en que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, dotat
d'una independencia real, sigui I'autoritat reguladora de I'audiovisual
públic i pnvat amb les més arnplies facultats, entre les quals hi hauria I'a-
torgament de llicendes d'emissió, poder per sancionar, control de la plu-
ralitat i competencies sobre continguts.

7. Catalunya: perspectives de futur

En data del 15 de novembre de 1999, el Grup Parlamentari d'ERC va
presentar al registre del Parlament una proposició de Ilei de reforma del
CAe, en la qual es preveia un organisme totalment independent deis
poders polítics i deis mitjans de comumcaoó, amb personalitat jurídica pro-
pia. de composició professional i no partidista, amb árnplies cornpetencies
a I'estil deis consells de Franc;a i Portugal, com les d'atorgar les llicencies
d'ernissió, controlar el pluralisme als mitjans de comunicació públics, vet-
llar pels continguts de la programació i sancionar les infraccions legals,
entre d'altres. Pocs dies després, els grups parlamentaris de PSC-Ciutadans
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pel Canvi. ERe, PP I IC-Verds van convocar un debat general sobre els mit-
jans audiovisuals de Catalunya, que es va celebrar els dies 14 i 15 de
desembre de 1999.

Les conseqüencies del debat parlamentari obrien una nova perspectiva
per als mitjans de comunicació a Catalunya. Les mquietuds polítiques i
socials que es reflecteixen en l' apartat anterior van ser debatudes oberta-
ment al Parlament i, finalment, es va arribar a uns acords consensuats que
s'havien de portar a terme amb un calendari fixat previarnent. En la
següent sessió parlamentaria, el 22 de desembre, es va prendre en consi-
deració la proposició de Ilei de reforma del CAC presentada per ERC, que
servirá de base per a la discussió de la nova constitució d'aquest organis-

me.
Els acords que va consensuar el Parlament en el debat sobre rrutjans

audrovisuals es van concretar en la Resolució 3NI
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, en la qual es constata-
va que el marc legal del sistema de comunicació de Catalunya era insufi-
cient i inadequat a la realitat actual, i el Parlament es comprometia a ini-
ciar el procés necessari per formular-ne un de nou que permetés definir el
servei públic de radio i televisió I estabhr un model fonamentat en la satis-
facció de les necessitats d'interes general, la pluralitat deis mitjans públics
i la independencia deis privats, la neutralitat informativa, I'accés deis grups
socials I culturals als mitjans de comunicació, la transmissió de valors
democratics I etics, i el fet de donar prioritat a la qualitat i també a la difu-
sió de la Ilengua i la cultura catalanes.

Per assolir aquests objectius, el Parlament es proposava aprovar una
nova Ilei reguladora del Consell de l'Audiovisual de Catalunya durant el
mes d'abril de 2000, per convertir-lo en I'autoritat independent de regula-
ció deis mitjans de comunicació audiovisuals a Catalunya, amb personali-
tat Jurídica i capacrtat sancionadora. En el termini de sis mesos --juny de
2000-- haura d'aprovar-se també una nova lle: reguladora de la Corporació
Catalana de Radio i Televisió (CCRTV), a partir deis criteris d'independen-
era, professionalrtat i viabllitat econ6mica. 1, finalment, establir un nou
marc legal general per als mitjans de comunicació públics i privats de
Catalunya en una Ilei general de I'audiovisual, que haura d'aprovar-se sis
mesos després que les normes basiques de l'Estat --amb la reforma de
l'Estatut de Radio I Televisió-- facin viable la nova legislació catalana.

Encara que de carácter conjuntural, el Parlament també va incloure en
la resolució I'acord que el nomenament del director general de la CCRTV:
fins que no s'hagués aprovat la nova lle: reguladora, es faria pel Govern
--com estableix la lle: de creació de I'ens-- pero amb el consens previ del
Consell d'Adrninistracró.

A conseqüenoa del debat parlamentari, es va constituir una ponencia
formada per un representant de cada grup parlamentari amb la missió de
consensuar els textos de les tres Ileis d'ordenació del sector audiovisual a
Catalunya (Llei del CAC, l.lei de la CCRTV i Llei General de l'Audiovisual).
En el moment d'escriure aquestes línies, la ponencia estava abordant els
termes de la Ilei de reforma del CAC, que ha d'aprovar-se l'abril de 2000.
Caldrá. doncs, esperar-ne l'aprovaoó per fer-ne una valoració.

En qualsevol cas, els ponents haurien de tenir en compte que, per natu-
ralesa, les autoritats de regulació han d'assurmr les funcions que tradicio-
nalment correspornen als governs sobre els rrutjans de cornurucació. En la
perspectiva de l'aprofundiment democratic, els verns europeus han estimat
que el control de I'audiovisual --en definitiva, de la Ilibertat d'expressió i



d'informació-- pels governs pot donar con a resultat que els seus poders
resultin excessius.

Tot i que que la legitimitat deis governs prové de les urnes, aixo no ha
d'implicar que els vencedors de les eleccions disposin de la Ilibertat d'ex-
pressió, que és un dret fonamental deis ciutadans precisament enfront del
poder. l.'essencia de la democracia real requereix que, en cap cas, el poder
pugui limitar drets fonamentals, que les constitucions deis Estats situen per
sobre deis governants. Els poders púbhcs --Iegislatiu i executiu-- s'han de
limitar a garantir-los, creant fórmules institucionals adients.

Aquest principi no és d'ara. sinó que ja el va formular el Baró de
Montesquieu el segle XVIII: "És una experiencia eterna que tot home que
té poder sent la inclinacró a abusar-ne (...) Perqué no es pugui abusar del
poder és necessari que, per la disposició de les coses, el poder freni el
poder"n Els consells de I'audiovisual no són altra cosa que l'aphcació d'a-
quest principi als temps actuals, on els mitjans de comunicació són I'ins-
trument de creació de I'opinió pública. Els consells tenen el poder que
abans tenien els governs sobre els mitjans; per aixo han de ser indepen-
dents i professionals, representants de la societat civil. Només així es garan-
teix, en una democracia moderna, la Ilibertat d'expressió i d'informació, el
pluralisme polític i social, la neutralitat de les emissores públiques i la plu-
ralitat de les privades.

El grau d'independencia del Govern donara, doncs, la mesura de la
leqitrmitat democrática del futur CAe. Pero també hi ha un altre punt
d'irnportáncia decisiva: el prestigi professional i I'acreditat no partidisme
del seus futurs membres. La credibilitat del nou CAC dependra, Inicial-
ment, de la personalitat deis consellers. El grau d'influencia que tinguin els
partits en les persones designades donara la mesura de la credibilitat del
CAe. Si en les decisions o les votacions internes s'aprecia la influencia polí-
tica, es generara una gran frustració en els professionals i les institucions
cíviques interessades en els mitjans de comunicació. Pero si s'aconsegueix
despartiditzar aquest organisme, haurem fet un pas endavant molt impor-
tant en la línia deis vems europeus, que sens dubte obrira un procés de
reflexió al' Estat espanyol.

Capitol21

El control democratic
de la televisió

Si en les decisions
o les votacions
internes del CAC
s'aprecia la
influencia política,
es generara una
gran frustració en
els professionals
i les institucions
civiques
interessades en
els mitjans de
comunicaciá

(13) L'espent de les ttes, Lhbre XI,
CapitollV.


