ACORD 297/2007, DE 19 DE DESEMBRE , DEL PLE DEL CONSELL DE
L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

1. L’1 de setembre de 2006 mitjançant el Reial Decret 964/2006 el Govern de l’Estat va
aprovar el Pla Tècnic Nacional de Radiodifusió Sonora de FM. Aquest nou Pla tècnic
d’FM substitueix l’aprovat l’any 1989 (modificat parcialment l’any 1997). Contribueix a
l’increment de l’oferta radiofònica atenent les necessitats plantejades per les Comunitats
Autònomes amb la intenció d’incrementar el nombre de freqüències destinades tant a la
programació pública com la comercial. L’única limitació que ha patit aquest Pla Tècnic
ha estat que les noves freqüències han de ser compatibles amb les ja existents i que
han de gaudir de tots els avantatges tècniques per a donar un bon servei.

2. Les concessions dels serveis de radiodifusió sonora a les entitats privades s’atorguen
per les comunitats autònomes amb competència en matèria de mitjans de comunicació
social. En aquest sentit, l’apartat 3 de l’article 14 del dit Pla tècnic estableix les
emissores que es troben en disposició de ser objecte de la corresponent concessió
administrativa per part de les Comunitats Autònomes. Això no obstant, el mateix
precepte preveu que, de forma excepcional, les Comunitats Autònomes podran reservar
algunes de les emissores assenyalades amb (EX) per a la prestació del servei públic
audiovisual per part dels ens locals o de qualsevol altre ens públic.

3. En aplicació d’aquest precepte, el 17 d’octubre de 2006 es va aprovar una Resolució
del Conseller de la Presidència [PRE/3315/2006], mitjançant la qual es destinen
determinades emissores de radiodifusió incloses a l’Annex II del reiterat Pla tècnic a la
prestació del servei públic audiovisual per part dels ens locals o de qualsevol altre ens
públic. Cal assenyalar, doncs, que existeix en l’actualitat, un conjunt d’emissores les
quals poden ser objecte de concessió en favor de subjectes privats als efectes de la
prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques per modulació de
freqüència.

4. Pel que fa a l’òrgan competent per la tramitació del procés d’adjudicació de les
concessions en favor de particulars, cal destacar el règim jurídic contingut als articles 50
i següents de la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), el qual (d’acord
igualment amb allò que estableix lla lletra e de l’article 115 i l’article 117 d’aquesta
darrera Llei) atribueix al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la competència plena per
a exercir totes les potestats vinculades a l’atorgament dels títols habilitants per a la
prestació de serveis audiovisuals en aquells supòsits en què aquesta es dugui a terme
mitjançant l’ús de l’espectre radioelèctric. Títols els quals, d’acord amb la disposició
transitòria sisena adopten en aquests moments la forma de concessions administratives.
En aquest sentit, el Consell l’11 de juny de 2007 va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació.

5. L’Àrea jurídica del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha emès l’informe jurídic
corresponent sobre la legislació aplicable al procés d’adjudicació de les concessions en
règim de gestió indirecta per particulars per a l’explotació del servei públic de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, la conveniència de
licitar-les per la modalitat de concurs pel procediment obert, la qual cosa permetrà que
sigui adjudicada a l'oferta més avantatjosa en el seu conjunt, sense atenir-se al preu
exclusivament i sobre la idoneïtat del plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques del dit concurs.

6. Cal fer constar que aquest expedient no produeix cap despesa extraordinària en el
pressupost vigent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Per tot l’exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de conformitat amb el
que disposa la Resolució de Presidència PR_13/2007, de 12 de desembre, adopta el
següents
ACORDS
1. Aprovar la contractació, mitjançant procediment obert de concurs, de les concessions,
que s’adjunten com a annex,

en règim de gestió indirecta per particulars per a

l’explotació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència reservades per a Catalunya, d’acord amb el que preveu el Reial decret
2

964/2006, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.
2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que hauran de regir la contractació de les esmentades concessions que s’adjunta al
present Acord com a part integrant del mateix.
3. Ordenar la publicació de l’anunci de licitació del concurs al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4. Disposar que contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar, o bé recurs de reposició davant el Ple del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, d’acord amb el
que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb la modificació
operada per la Llei 4/1999. No es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins
que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició interposat.

Barcelona, 19 de desembre de 2007

Josep M. Carbonell i Abelló
President

Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Consellera secretària
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TÍTOL I. OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC
1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec és establir les clàusules administratives particulars que han de
regir l’adjudicació de les concessions en règim de gestió indirecta per particulars per a
l’explotació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència reservades per a Catalunya. Les freqüències i les zones de servei per a les
quals es pot concursar es relacionen a l’annex I d’aquest plec, d’acord amb el que
preveu el Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència, aprovat pel Reial decret 964/2006, d’1 de setembre, tret de les que han
estat destinades, per mitjà de la Resolució PRE/3315/2006, de 17 d’octubre, a la
prestació del servei públic audiovisual per part de les corporacions locals o per altres
entitats de titularitat pública local.
2. Necessitats administratives a satisfer
Les necessitats administratives a satisfer i els factors que intervenen en el present
contracte estan acreditats a l’expedient corresponent.
3. Règim jurídic del contracte
3.1. El contracte de gestió del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques
amb modulació de freqüència consta dels documents següents:
-

el document contractual;

-

el present plec de clàusules administratives i els seus annexos;

-

el plec de prescripcions tècniques; i,

-

els compromisos particulars contrets per la persona adjudicatària.

3.2. Aquest contracte té caràcter administratiu i correspon al tipus que regulen els
articles 154 a 170 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i es regeix per:
-

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (en endavant, LOPD)
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-

La Llei de l’Estat 31/1987, de 18 de desembre, d’ordenació de les
telecomunicacions.

-

La Llei de l’Estat 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat.

-

La Llei de l’Estat 32/2003, de 3 de novembre general de telecomunicacions.

-

La Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (en endavant,
LRJPAC).

-

La Llei de l’Estat 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa
administrativa (en endavant, LJ).

-

El Reial Decret 964/2006, d’1 de setembre, pel qual s’aprova el Pla tècnic
nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

-

El Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, que regula el compliment alternatiu amb
caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb
discapacitats.

-

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes Locals (en endavant, TRLHL).

-

El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (en endavant,
RGLCAP).

-

El Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques (en endavant, TRLCAP).

-

El Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de
mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter
personal.

-

L’Ordre CTE/23/2002, d’11 de gener, per la qual s’aprova el reglament que
estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a
les emissions radioelèctriques i mesurades de protecció sanitària.

-

La Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents.

-

La Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual
distribuïda per cable, pel que fa als articles 3 i 8.

-

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

-

La Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell Audiovisual de Catalunya (en endavant,
LCAC).
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-

La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
(en endavant, LCA).

-

El Decret 269/1998, de 21 d’octubre, del règim jurídic de les concessions per a la
prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència per a emissores comercials.

-

El Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de
telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

-

La Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de
l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisual, aprovada mitjançant l’Acord
295/2007, de 19 de desembre.

-

L’Estatut orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
aprovat per l’Acord 3/2001, de 28 de febrer.

3.3. Aquest contracte es regirà també per la resta de normes aplicables en cada
moment, incloses les que derivin de la facultat de desenvolupament reglamentari del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
3.4. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu, i
subsidiàriament les de dret privat, que siguin procedents.

3.5. El present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, incloent-hi els annexos, tenen caràcter contractual i la persona adjudicatària
els ha de signar en el moment que es formalitzi el contracte concessional, en els termes
que indiquen els articles 54 TRLCAP i 71 RGLCAP.
3.6. Les persones que resultin adjudicatàries en aquest concurs, mentre no es produeixi
la transformació dels títols habilitants als quals fa referència la disposició transitòria
segona de la LCA, han de complir les obligacions que la llei estableix per a les persones
titulars de les llicències.
3.7. La presentació de l’oferta presumeix l’acceptació incondicionada per la persona
licitadora del contingut d’aquestes clàusules sense cap excepció.
4. Pressupost
D’aquest contracte no se’n deriven obligacions econòmiques prèvies per al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
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TÍTOL II. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Capítol I. Presentació de les proposicions

5. Capacitat per contractar
5.1. Estan facultades per subscriure aquest contracte amb el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, espanyoles o
estrangeres en els termes establerts a la normativa sobre contractació.
5.2. Poden participar-hi persones físiques o jurídiques privades que pertanyin a
qualsevol Estat membre de la Unió Europea, en els termes establerts en la normativa
vigent.
5.3. També poden participar-hi persones d’altres nacionalitats no comunitàries quan així
estigui previst en els acords internacionals dels quals sigui part l’Estat espanyol o en
aplicació del principi de reciprocitat. Les persones físiques o jurídiques estrangeres
d’Estats no-membres de la Unió Europea han de complir, a més, els requisits de l’article
23 TRLCAP.
5.4. Quan la persona licitadora sigui una persona jurídica, la participació en el seu capital
o, si és el cas, en el seu patrimoni, de persones físiques o jurídiques residents o
nacionals de països que no siguin membres de la Unió Europea, no podrà superar el
25% del seu capital, o si és el cas, del seu patrimoni, excepte en els supòsits en què
pugui aplicar-se el principi de reciprocitat.
5.5. Només poden participar en el concurs persones jurídiques l’objecte social de les
quals inclogui l’exercici de l’activitat objecte del present contracte.
5.6. Es poden presentar al concurs unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l’efecte, sense que en sigui necessària la formalització en escriptura
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. Aquests empresaris quedaran
obligats solidàriament davant l’Administració i hauran de nomenar una persona
representant o apoderada única de la unió, amb poders suficients per exercir els drets i
complir les obligacions que es derivin del contracte, fins que s’extingeixi, sens perjudici
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que puguin atorgar poders mancomunats per cobraments i pagaments de quantia
significativa. En qualsevol cas, la presentació de la seva proposta suposa comprometre’s
si resulten persones adjudicatàries a constituir-se en unió temporal d’empresaris (en
endavant, UTE) abans de formalitzar el contracte.
La durada de les UTE serà coincident amb la del contracte concessional fins que
s’extingeixi.
No pot subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres empresaris qui ho ha
fet ja individualment per la mateixa freqüència; i tampoc ningú no pot figurar en més
d’una UTE respecte de la mateixa freqüència. Les proposicions presentades en el
concurs d’adjudicació que contravinguin aquesta condició no seran admeses.
5.7. No poden contractar les persones en les quals concorri alguna de les prohibicions
de contractar de l’article 20 TRLCAP o bé alguna de les prohibicions que estableixen les
lletres d i e de la disposició addicional sisena de la Llei de l’Estat 31/1987, de 18 de
desembre, d’ordenació de les telecomunicacions.
6. Acreditació de la solvència
Les persones licitadores han de justificar la solvència econòmica, financera i tècnica en
la forma que estableixen els articles 16 i 19 TRLCAP, segons consta a les clàusules
12.2.12 i 12.2.13 d’aquest plec. En el supòsit de que les societats licitadores siguin de
nova constitució, cal acreditar la solvència de les persones que integren l’estructura
accionarial.
7. Garantia provisional
7.1. Per concórrer en el concurs per a l’adjudicació de les concessions que són objecte
d’aquest contracte, és requisit indispensable acreditar la constitució de la garantia
provisional per a cada freqüència per a la qual es concursa, segons es determina a
l’annex II d’aquest plec.
7.2. La garantia es pot constituir en metàl·lic o en valors públics amb subjecció en cada
cas a les condicions que estableix el RGLCAP. El metàl·lic, els valors o els certificats
corresponents s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de
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Catalunya, d’acord amb el que disposen els articles 35 i 38 TRLCAP i els articles 55 i
següents del RGLCAP.

També s’admet la garantia provisional constituïda mitjançant aval, en la forma i les
condicions establertes reglamentàriament, per entitats bancàries, caixes d’estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca
autoritzats per operar a l’Estat, o bé mitjançant contracte d’assegurança de caució, de
conformitat amb el que estableix l’article 35 TRLCAP i els articles 57 i 58 RGLCAP.
7.3. El dipòsit a la Caixa General o bé el document acreditatiu de la constitució de l’aval
o del contracte d’assegurança de caució s’ha de presentar en el sobre núm. 1, relatiu a
la documentació administrativa empresarial.
7.4.

L’execució

i

la

cancel·lació

d’aquesta

garantia

provisional

els

regulen,

respectivament, els articles 63 i 64 RGLCAP.
7.5. Les UTE poden constituir la garantia provisional, d’acord amb el que disposa l’article
61 TRLCAP.
7.6. Aquesta garantia es confiscarà a les persones licitadores que retirin sense raó
suficientment justificada la seva proposició abans de l’adjudicació.
7.7. La garantia provisional es retornarà a les persones licitadores no adjudicatàries
després de la resolució de l’adjudicació, amb la comprovació prèvia de la personalitat de
qui sol·licita la devolució esmentada. Pel que fa a les persones licitadores que hagin
resultat adjudicatàries, se’ls retornarà la garantia provisional quan acreditin el
compliment del que es disposa a la clàusula 23.2 d’aquest plec.
8. Procediment i forma d’adjudicació
Aquest contracte s’adjudicarà per procediment obert i forma de concurs, segons el que
estableixen els articles 73 a 81, 85 a 90 i 159 TRLCAP.
9. Presentació de les proposicions
9.1. Les persones licitadores només poden presentar, per si mateixes o en una UTE,
una sol·licitud per cada freqüència. L’incompliment d’aquest requisit comporta la no13

admissió de totes les proposicions que la mateixa persona interessada hagi presentat en
relació amb la freqüència afectada, d’acord amb el que estableix l’article 80 TRLCAP.

9.2. Les persones licitadores han de presentar per a cadascuna de les freqüències a les
que concursen:
-

Sol·licitud dirigida al president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
d’acord amb el model que acompanya aquest plec com a annex III d’aquest plec.

-

Sobre núm.1, amb la documentació administrativa, annexos inclosos.

-

Sobre núm. 2, amb l’oferta tècnica, annexos inclosos.

La documentació que s’inclogui en cadascun dels sobres tancats s’ha de presentar en
qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, ha d’anar degudament signada per la
persona sol·licitant, en cas de ser persona física, o per la representant legal degudament
apoderada, en el cas de persones jurídiques, i ha de ser original o còpia degudament
autenticada.
9.3. En cadascun dels sobres s’ha de fer constar clarament el nom i les dades de la
persona licitadora i la signatura de qui presenta la proposició, amb especificació de
l’adreça i del número de fax, a l’efecte de notificacions, així com del telèfon de contacte i,
si se’n disposa, de l’adreça electrònica. Així mateix, s’ha de fer constar en cadascun dels
sobres la zona de servei i la freqüència per la qual es licita.
9.4. En el cas de que una persona licitadora presenti sol·licituds per diverses
freqüències, ha de presentar la documentació de la forma següent:
-

Una sol·licitud per a cada freqüència per a la qual concursi.

-

Un sobre núm. 1 i un sobre núm. 2 per cada freqüència per a la qual concursi.

-

Relació amb la totalitat de freqüències per a les quals concursi, d’acord amb
l’annex IV.

-

En el sobre núm. 1 de la primera freqüència que se sol·licita (segons l’ordre
exposat a l’annex IV) s’hi ha d’incloure l’annex IV i tota la documentació
administrativa especificada en l’apartat 1 del sobre núm. 1, així com el document
acreditatiu de la garantia provisional corresponent.
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-

En el sobre núm. 1 de la resta de freqüències, només s’hi ha d’incloure la
referència del lloc on es troba la documentació administrativa, així com el
document acreditatiu de la garantia provisional corresponent.

9.5. Les proposicions seran secretes i el fet de presentar-les presumeix l’acceptació
incondicionada per part de la persona licitadora del contingut del present plec i del plec
de prescripcions tècniques.
10. Termini de presentació de les proposicions
Les proposicions per prendre part en el concurs es presentaran dins el termini que
s’estableixi en l’anunci corresponent publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
11. Lloc de presentació de les proposicions
11.1. Les persones licitadores han de presentar la sol·licitud juntament amb els sobres
núms. 1 i 2, tots dos tancats, al Registre general del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, carrer d’Entença, 321, 08029 Barcelona.
11.2. D’acord amb l’article 80.4 RGLCAP, també es poden trametre les proposicions per
correu dins del termini establert en l’anunci de licitació; en aquest cas, la persona
licitadora ha de justificar la data de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan
de contractació la remissió de l’oferta mitjançant, fax o telegrama, el mateix dia.
Transcorreguts deu dies naturals des de la data de comunicació a l’òrgan de
contractació sense que s’hagi rebut la documentació, aquesta documentació no
s’admetrà en cap cas.
11.3. Les proposicions presentades fora de termini no s’admetran sota cap concepte.
12. Documentació a aportar en el SOBRE NÚM. 1: documentació administrativa i
empresarial
12.1. L’anvers del sobre núm.1 ha de dur la referència “Documentació del concurs per a
l’atorgament de concessions administratives per a l’explotació del contracte de gestió
indirecta del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència amb caràcter comercial, presentat per .................................... (nom de la
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persona licitadora)” i s’hi ha de fer constar l’adreça, el telèfon, el fax i, si en té, l’adreça
electrònica de la persona licitadora, així com la zona de servei i la freqüència per la qual
es licita. El revers del sobre ha d’anar signat per la persona licitadora, en el cas de ser
persona física, o per la persona que n’exerceixi la representació legal degudament
autoritzada en el cas de les persones jurídiques.

12.2. El sobre núm. 1 ha de contenir, a més d’un índex, que ha de seguir estrictament
els apartats d’aquesta clàusula, un original o una còpia autèntica dels documents
següents:
1. En el cas de persones físiques, document oficial acreditatiu de la seva
personalitat: Document Nacional d’Identitat (DNI) i passaport per a
estrangers.
2. Si la persona licitadora és una persona jurídica, ha de presentar l’escriptura
de constitució i de modificació o de transformació, si n’hi ha, inscrites en el
Registre Mercantil. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’ha
d’acreditar mitjançant l’escriptura o el document de constitució, de
modificació, els estatuts o l’acta fundacional, en què constin les normes per
les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el registre oficial
corresponent.
Quan la persona licitadora sigui una persona jurídica que tingui forma de
societat anònima, les accions han de ser nominatives. Aquest mateix requisit
s’ha d’acreditar respecte de les participacions o títols equivalents en el capital
social de tota classe de persones jurídiques que tinguin el seu capital
representat per títols.
La participació en el capital de les societats concessionàries, de persones
físiques o jurídiques residents o nacionals de països que no siguin membres
de la Unió Europea, no pot superar el 25 per cent del capital, excepte en els
casos en què es pugui aplicar el principi de reciprocitat.
3. Quan la persona licitadora no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI o passaport ha d’aportar original o còpia
autèntica de l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé del poder
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notarial per representar a la persona o entitat, i l’escriptura de constitució de
la societat o entitat. Així mateix, els actes i acords continguts en les
escriptures esmentades més amunt han d’estar inscrits en el registre
corresponent quan la inscripció esmentada els sigui exigible.
4. Les persones jurídiques han d’aportar una certificació original,d’acord amb el
model que s’incorpora com a annex V, emesa pel secretari de l’òrgan
d’administració, amb el vistiplau del president/a, o bé emesa per
l’administrador/a, en relació amb la informació següent:


Valor nominal de les accions o participacions.



Nombre d’accions o participacions emeses i el total de les
autoritzades a emetre.



Drets de vot i de pagament de dividends de les accions o
participacions.



Estructura

del

capital

social

de

la

societat,

expressada

percentualment.


Nom complet dels titulars de les accions o participacions, amb
indicació de la seva nacionalitat. Si aquells titulars són persones
jurídiques, cal especificar quins són els socis que en formen part i
l’estructura del seu capital social i així successivament, si escau,
per tal que es pugui conèixer l’origen del capital, mitjançant
aquests diferents nivells de participació.



Informació completa sobre qualsevol tipus de participacions o
accions emeses o autoritzades a emetre (accions preferents,
convertibles, opcions, warrants, etc.).

S’haurà d’acreditar la composició de tot el capital social i l’estructura
percentual actual de la societat licitadora mitjançant original o còpia autèntica
de les escriptures o els documents que la justifiquin.
5. Declaració responsable sobre la participació de la persona licitadora en grups
empresarials de comunicació i el seu àmbit d’actuació, d’acord amb el que
estableix l’annex VI d’aquest plec.

6. Declaració responsable signada per la persona representant de l’empresa,
d’acord amb el model que s’incorpora com a annex VII, en què assegura que
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les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, o validació
de la documentació que acrediti les facultats de representació esmentades,
efectuada per l’Àrea Jurídica del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
7. Declaració responsable signada per la persona licitadora o per la seva
representant, d’acord amb el model que s’incorpora com a annex VII, en què
assegura que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l’administració que preveuen els articles 15 a 19 TRLCAP i
que no es troba sotmesa a cap de les prohibicions per contractar que preveu
l’article 20 TRLCAP. En el cas de les persones jurídiques, la declaració s’ha
d’estendre a les persones administradores i representants.
8. Si la persona licitadora és una entitat sense ànim de lucre, n’ha d’aportar
l’acta constitucional i els estatuts, així com, les modificacions, juntament amb
el certificat d’inscripció en el registre oficial corresponent.
9. Quan concorri a la licitació una UTE, cal que totes les empreses que la
integrin aportin la documentació que en el cas de licitar individualment
haurien d’aportar d’acord amb les especificacions del sobre núm. 1 d’aquest
plec.
10. Declaració responsable, d’acord amb el model que s’incorpora com a annex
VII d’aquest plec, respecte al fet que la persona licitadora compleix el que
preveuen les lletres d i e de la disposició addicional sisena de la Llei de l’Estat
31/1987, de 18 de desembre, d’ordenació de les telecomunicacions, així com
les previsions dels articles 40 a 43 LCA, tots dos sobre concentració de
mitjans.

11. Si s’escau, declaració responsable de la persona licitadora, d’acord amb el
model que s’incorpora com a annex VII d’aquest plec, que indiqui si ha estat o
és titular de concessió o concessions per gestionar el servei públic de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, amb
especificació de la freqüència, el nom comercial i la seva zona de servei; així
com,d’haver prestat el servei de forma continuada, de no haver-li estat
revocada la concessió i, si s’escauen, de les sancions imposades com a
conseqüència de la gestió de les freqüències corresponents.
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En el cas de no haver estat concessionària anteriorment, declaració
responsable de la persona licitadora, en què es faci constar aquesta
circumstància.
12. Acreditació de la solvència econòmica i financera, d’acord amb l’article 16
TRLCAP, mitjançant una de les alternatives següents:



Informe d’institucions financeres o, si s’escau, justificant de
l’existència

d’una

assegurança

d’indemnització

per

riscos

professionals.


En el cas de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals
corresponents al darrer exercici, dipositats al Registre Mercantil, i
del balanç de situació del darrer mes.



Declaració relativa a la xifra de negocis global i a treballs realitzats
per l’empresa en el transcurs dels darrers tres exercicis.

13. Acreditació de la solvència tècnica i professional de la persona licitadora,
d’acord amb l’article 19 TRLCAP, mitjançant una de les alternatives següents:


Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en l’àmbit de
la radiodifusió sonora o d’un altre mitjà de comunicació social,
durant els darrers tres anys per al cas d’empreses que portin més
de tres anys constituïdes i treballant en aquest sector, o bé, des de
l’inici de la seva activitat, si aquesta data és inferior a tres anys,
que inclogui l’import de les inversions efectuades, les dates i els
beneficiaris públics o privats.



Les titulacions acadèmiques i professionals dels empresaris i del
personal de direcció de l’empresa i, en particular, del personal
responsable de l’execució del contracte. Es diferenciarà entre els
recursos humans destinats a la producció de continguts, al control
tècnic i a la direcció.



Una declaració de les mesures adoptades pels empresaris per
controlar la qualitat, així com dels mitjans d’estudi i d’investigació
de què disposi.
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14. Declaració responsable de la persona licitadora, d’acord amb el model que
s’incorpora com a annex VII d’aquest plec, en què consti la informació
següent:


Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Agència Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda.



Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb la
Generalitat de Catalunya.



En el cas de persones físiques, que es troba afiliada i donada
d’alta en el règim de treballadors autònoms, i en el de persones
jurídiques, que es troba inscrita en la seguretat social. En
qualsevol cas, que s’està al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social.

15. Declaració responsable, d’acord amb el model que s’incorpora com a annex
VII a aquest plec, conforme la persona licitadora està donada d’alta i al
corrent de pagament de l’impost d’activitats econòmiques en la categoria
corresponent a l’objecte d’aquest contracte (epígraf 964.1); o bé, que es troba
inclosa en algun supòsit d’exempció que recull l’article 82.1 TRLHL
especificant el supòsit legal d’exempció. En el cas que la persona empresària
no estigués exercint l’activitat esmentada, ha de presentar el compromís de
donar-se d’alta en aquest impost si resulta concessionària abans de la
signatura del contracte.
16. Document original acreditatiu de la garantia provisional, d’acord amb la
clàusula 7 i en la quantia que es determina a l’annex II d’aquest plec.
17. Les empreses o els empresaris individuals que estiguin inscrits en el Registre
de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i
Finances), poden aportar el certificat d’inscripció en registre l’esmentat,
juntament amb una declaració responsable de la vigència de les dades que
inclou, tot quedant eximits de lliurar, dins del sobre núm. 1 la documentació
següent:


Escriptures públiques o documents constitutius i de modificació de
la persona jurídica.
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DNI i escriptures públiques o documents acreditatius de les
persones facultades per licitar i/o signar contractes.



Declaració

responsable

de

no

trobar-se en

cap

situació

d’incapacitat de contractar segons el que estableix l’article 20 del
TRLCAP i, expressament, d'estar al corrent del compliment
d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social.


Declaració responsable que acrediti que la persona licitadora està
donada d’alta, al corrent i no s’ha donat de baixa, o bé, que està
inclosa en algun supòsit d’exempció del pagament de l’impost
d’activitats econòmiques, amb indicació del supòsit, en la
categoria corresponent a l’objecte d’aquest contracte (epígraf
964.1).

18. A més, les persones licitadores d’estats membres de la Unió Europea o
d’estats signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu han d’acreditar la
inscripció en un registre professional o comercial quan aquest requisit els
sigui exigit per la legislació de l’Estat respectiu.
19. Les persones licitadores d’estats no-membres de la Unió Europea han de
presentar un informe de la representació diplomàtica espanyola en l’Estat
d’origen que certifiqui que l’Estat de procedència admet la participació de
persones espanyoles en la contractació amb la seva Administració.
20. Les persones licitadores estrangeres han d’aportar, a més, una declaració de
subjecció als jutjats i tribunals espanyols per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta, poguessin sorgir del contracte, amb renúncia
expressa al seu propi fur.
21. Les persones licitadores que, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei
de l’Estat 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, tinguin
l’obligació de tenir a la seva plantilla treballadors minusvàlids han de
presentar una declaració responsable d’acord amb la qual compliran
l’obligació de contractar-ne, almenys, un 2 per cent del total de treballadors
de l’empresa, si té una plantilla total de 50 treballadors o més, o bé,
adoptaran les mesures alternatives que estableix el Reial decret 364/2005, de
8 d’abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la
quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitats, d’acord amb el
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model que consta en l’annex VIII d’aquest plec. A més, en aquesta declaració
s’hi ha de fer constar que la persona licitadora assumeix l’obligació d’acreditar
davant l’òrgan de contractació, quan li fos requerit, durant la vigència del
contracte o, en qualsevol cas, abans de retornar la garantia definitiva, el
compliment d’aquesta obligació.
13. Documentació a aportar en el SOBRE NÚM. 2: Oferta tècnica
13.1. L’anvers del sobre núm.2 ha de dur la referència “Oferta tècnica del concurs per a
l’atorgament de concessions administratives per a l’explotació del contracte de gestió
indirecta del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència amb caràcter comercial presentada per.................................... (nom de la
persona licitadora)” i s’hi ha de fer constar l’adreça, el telèfon, el fax, i si en té, l’adreça
electrònica de la persona licitadora, així com la zona de servei i la freqüència per la qual
es licita. El revers del sobre ha d’anar signat per la persona licitadora, en el cas de ser
persona física, o per la persona que n’exerceixi la representació legal degudament
autoritzada en el cas de les persones jurídiques.
13.2. La documentació de l’oferta tècnica que ha de presentar la persona licitadora
s’ajustarà al que estableix la clàusula 2 del plec de prescripcions tècniques.
13.3. Així mateix, d’acord amb el que disposa la clàusula 2 del plec de prescripcions
tècniques, dins de cada sobre núm. 2 s’hi ha d’incloure, a més d’un índex que ha de
seguir estrictament els apartats d’aquesta clàusula, la documentació següent:

1. Resum del contingut dels apartats de l’oferta tècnica, d’extensió màxima de 5
pàgines, en què es desglossin els apartats de l’oferta.
2. Proposta tecnològica (clàusula 2.2.1 del plec de prescripcions tècniques).
3. Proposta econòmica (clàusula 2.2.2 del plec de prescripcions tècniques).
4. Memòria descriptiva (clàusula 2.2.3 del plec de prescripcions tècniques).
5. Compromisos particulars de la persona concessionària (clàusula 4 i annex III del
plec de prescripcions tècniques).
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Capítol II: Valoració de les ofertes

14. Òrgan de contractació
L’òrgan de contractació és el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb
el que preveu l’article 13 LRJPAC.
15. Mesa de Contractació
15.1. La Mesa de Contractació és integrada per les persones següents:
-

President: el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, senyor Josep
M. Carbonell i Abelló

-

President suplent: el conseller senyor Rafael Jorba i Castellví

-

Vocals:

-

-

El vicepresident senyor Jaume Serrats i Ollé

-

La consellera secretària senyora Dolors Comas d’Argemir i Cendra

-

La consellera senyora Núria Llorach i Boladeras

-

El conseller senyor Santiago Ramentol i Massana

-

El conseller senyor Fernando Rodríguez Madero

-

El secretari general, senyor Jordi Pericàs i Torguet

-

L’interventor, senyor Josep M. Portabella i d’Alós

-

El director de Serveis, senyor Jordi Medrano i Taltavull

La secretària: cap de l’Àrea Jurídica, senyora Carme Fita i Caba

15.2. La Mesa de Contractació ha de qualificar prèviament els documents que s’hagin
presentat dins el termini establert i en la forma escaient (sobre núm. 1), i ha d’obrir en
acte públic l’oferta tècnica (sobre núm. 2) presentada per les persones licitadores i l’ha
d’elevar, amb l’acta i la proposta que estimi pertinent, que ha d’incloure en tot cas la
ponderació dels criteris indicats en la clàusula 18 del present plec, a l’òrgan de
contractació que hagi d’adjudicar el contracte.

15.3. La Mesa de Contractació es reserva la facultat de demanar a les persones
licitadores la presentació resumida del contingut de l'oferta tècnica (sobre número 2)
mitjançant una compareixença.
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16. Anàlisi de la documentació administrativa i empresarial (sobre núm. 1)
16.1. La Mesa de Contractació s’ha de constituir en el lloc, el dia i l’hora indicats en
l’anunci de licitació, un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions. Un cop
constituïda, ha d’examinar la documentació administrativa i empresarial (sobre núm. 1).
Si la Mesa observés defectes o omissions esmenables en la documentació presentada
pot concedir a la persona licitadora afectada un termini per esmenar-los que no pot ser
superior a tres dies, amb l’advertiment exprés que, si no presenta la documentació
requerida, o no acredita el compliment dels requisits de capacitat i solvència, serà
exclosa de la licitació.

16.2. La Mesa de Contractació ha d’adoptar l’acord corresponent sobre l’admissió
definitiva de les persones licitadores, en vista, si escau, de les esmenes rebudes. El
president manifestarà el resultat de la qualificació dels documents presentats, amb
expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i la causa o les causes
d’inadmissió d’aquestes últimes, i notificarà el resultat de la qualificació en els termes
que estableix l’article 82 RGLCAP.
17. Obertura del sobre núm. 2: oferta tècnica
17.1. Conclòs l’anàlisi del sobre núm.1 (documentació administrativa i empresarial), i en
el dia, el lloc i l’hora assenyalats en l’anunci de licitació, la Mesa de Contractació ha de
manifestar, en sessió pública, el resultat sobre l’admissió i exclusió de les persones
licitadores amb expressió de les proposicions rebutjades i la causa d’exclusió, i desprès
ha d’obrir les ofertes tècniques (sobre núm. 2) de les persones licitadores no excloses.

17.2. La documentació que no es presenti d’acord amb el que prescriu la clàusula 12
(sobre núm. 2) d’aquest plec es tindrà per no presentada i decaurà l’oferta formulada.
18. Procediment de valoració de les ofertes tècniques i ponderació atribuïda
18.1. La Mesa de Contractació ha d’avaluar les ofertes presentades d’acord amb els
criteris següents, tenint en compte que les ofertes amb una puntuació inferior al 50%, en
qualsevol dels grups d’avaluació corresponents a la proposta tecnològica, proposta
econòmica i programació de la memòria descriptiva, quedaran automàticament
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eliminades. La proposta referida a l’interès específic per a la zona de servei, que s’inclou
a la memòria descriptiva, no requereix arribar a mínims de puntuació.
18.2. De conformitat amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 52 LCA es valoraran les
ofertes presentades tenint en compte els criteris que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cada un:
18.2.1. PROPOSTA TECNOLÒGICA. Valoració de 0 a 200 punts.
La proposta tecnològica es valorarà d’acord amb els criteris següents:
18.2.1.1. Mitjans tècnics i professionals, fins a 80 punts.
Es valoraran els mitjans tècnics i professionals que incorpori l’oferta, d’acord amb la
seva idoneïtat, per tal de constituir un mitjà de radiodifusió sonora de qualitat. En
aquesta valoració es tindran en compte: les instal·lacions, les cabines d’enregistrament,
les unitats mòbils, l’equipament electrònic i informàtic per a l’edició i redacció,
l’equipament de la xarxa de difusió del centre emissor i la redistribució del senyal, i el
personal tècnic de l’emissora.
Així mateix, es valorarà la coherència d’aquests mitjans tècnics i professionals amb la
programació, especialment, si incorpora programes d’interès específic per a l’àmbit de
Catalunya o per a la zona de servei.
18.2.1.2. Pla de qualitat, continuïtat i manteniment, fins a 40 punts.
Es valorarà el pla de qualitat, el sistema d’alertes de fallades i manteniment de les
emissions per tal de garantir la qualitat i la continuïtat de l’oferta.
18.2.1.3. Minimització de l’impacte mediambiental, fins a 40 punts.
Es valorarà la utilització de les energies renovables, la compartició i racionalització de
les infraestructures de telecomunicació amb altres serveis de radiocomunicació existents
així com la mimetització ambiental d’aquestes infraestructures.
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18.2.1.4. Millores i innovació tecnològica en la difusió i en els processos
productius, fins a 30 punts.
Es valorarà la utilització o el compromís d’utilització de tecnologia digital, RDS, el
sistema d’emmagatzematge digital d’àudio, oferta de ràdio per internet, el web de
l’emissora, la utilització de noves tecnologies i la promoció de la societat de la
informació.
18.2.1.5. Pla d’execució de les obres i instal·lacions, fins a 10 punts.
Es valorarà el Pla d’execució de les obres i instal·lacions, en funció de la correcció
tècnica i el nivell de detall del Pla i dels terminis d’execució i de posada en marxa de
l’emissora proposats.
18.2.2. PROPOSTA ECONÒMICA. Valoració de 0 a 250 punts.
18.2.2.1. Estratègia productiva, fins a 60 punts.
Es valorarà l’adequació del pla de producció a les previsions de la programació i els
equipaments disponibles. Es tindrà en compte la producció pròpia de la persona
licitadora a la zona de servei i, si s’escau, a l’àmbit de Catalunya, així com la creació i la
qualitat de llocs de treball i l’impuls indirecte de la indústria i els serveis.
18.2.2.2. Programa d’inversions, fins a 50 punts.
Es valorarà el programa d’inversions en conjunt, d’acord amb el desglossament del tipus
d’inversió considerada (infraestructures, equipaments d’emissió, sistemes de garantia de
les emissions, equipaments de producció, etc.). Es tindrà en compte aquells aspectes de
la inversió que es destinin a la zona de servei i, si s’escau, a l’àmbit de Catalunya.
18.2.2.3. Estratègia comercial, fins a 50 punts.
Es valorarà el coneixement del mercat de referència (audiència i anunciants), així com
l’adequació de les estratègies comercials a les característiques del mercat; la
diversificació de les vendes (publicitat, patrocinis, trucades, vendes, etc); la importància
dels patrocinis; les estratègies comercials que contribueixin als objectius de promoció de
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productes culturals, formatius i d’interès social; i els plans de comunicació i d’atenció a la
persona usuària.
18.2.2.4. Estructura de propietat i relacions de la persona licitadora amb altres
empreses, fins a 40 punts.
Es valorarà el compromís que formulin les persones licitadores de no realitzar
modificacions accionarials, per a un període superior a tres anys, quan aquestes
modificacions comportin un canvi en el control de la societat malgrat que no n’afectin
l’estructura de capital.
Pel que fa a les relacions amb altres empreses, es tindrà en compte: la producció pròpia
de la persona licitadora; i les vinculacions amb altres empreses de comunicació del
mateix grup en àmbits comarcals, que permetin més competitivitat de l’oferta econòmica
mitjançant l’aprofitament de les sinergies i l’enfortiment dels vessants industrials
d’aquestes activitats.
18.2.2.5. Estratègia financera, fins a 30 punts.
Es valorarà l’adequació del pla financer a les necessitats d’inversions i previsions de
resultats, la solvència financera i el compromís d’inversió dels socis i l’autonomia del
finançament.
18.2.2.6. No transmissibilitat de la concessió, fins a 20 punts.
Es valorarà la no-transmissió de la concessió per a un termini que excedeixi els dos
anys, proposat per la persona licitadora.
18.2.3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Dins de la Memòria descriptiva, es distingeixen dues parts clarament diferenciades i amb
valoracions també independents:
18.2.3.1. Programació
18.2.3.2 Interès específic de l’oferta per a la zona de servei
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18.2.3.1. PROGRAMACIÓ. Valoració, fins a 450 punts.
18.2.3.1.1. Organització i continguts de la programació, fins a 150 punts.
En aquest apartat es valorarà la diversificació i les característiques de la programació
proposada: la varietat de programes (nombre i durada), el tipus, l’audiència a la qual
s’adrecen i la dinàmica o metodologia de funcionament.
18.2.3.1.2. Emissió en llengua catalana, fins a 100 punts.
Es valorarà la millora de les emissions en llengua catalana i, si s’escau, en aranès per a
aquelles persones licitadores que concursin per freqüències la zona de servei de les
quals s’ubiqui a la Vall d’Aran.

18.2.3.1.3. Foment de la indústria, fins a 50 punts.
Es valorarà el percentatge de la programació que es descriu a la graella-tipus que es
produeixi a Catalunya i es tindrà en compte el percentatge que es realitzi en llengua
catalana.
18.2.3.1.4. Horari d’emissió, fins a 40 punts.
Es valorarà el nombre d’hores d’emissió diària i setmanal que es proposa per a
l’emissora. Es tindrà també en compte el percentatge de programació pròpia de
l’emissora i el percentatge de primeres emissions.
18.2.3.1.5. Aportacions realitzades a la programació de la radiodifusió sonora a
Catalunya, fins a 40 punts.
Es valoraran les aportacions de la persona licitadora realitzades en la programació de la
radiodifusió sonora a Catalunya.
18.2.3.1.6. Interès global de l’oferta per a l’àmbit de Catalunya, fins a 40 punts.
Es valorarà la situació de la persona licitadora, pel que fa a l’oferta de programació,
respecte de l’oferta radiofònica a Catalunya, en relació, entre d’altres, amb els formats
radiofònics, les zones d’explotació coherents, la diversitat de la programació, etc.
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18.2.3.1.7. Emissió de música cantada en català i cultura catalana, fins a 30 punts.
Aquest apartat es valorarà tenint en compte els conceptes següents:

a) la programació destinada al foment de les manifestacions de la cultura catalana,
fins a 20 punts; i
b) la millora de la presència de cançó catalana i, si s’escau, aranesa per a aquelles
persones licitadores que concursin per freqüències la zona de servei de les quals
s’ubiqui a la Vall d’Aran, fins a 10 punts.
18.2.3.2. INTERÈS ESPECÍFIC DE L’OFERTA PER A LA ZONA DE SERVEI, fins a
100 punts.
18.2.3.2.1. Programació d’interès específic per a la zona de servei, fins a 40 punts.
Aquest apartat es valorarà d’acord amb el contingut de la programació adaptat als
interessos i les particularitats de la zona de servei, en funció, entre d’altres, del tipus de
programes, dels col·lectius als quals s’adrecen i de la participació d’agents externs.
18.2.3.2.2. Emissions i indústria en la zona de servei, fins a 30 punts.

Es valorarà el temps d’emissió de producció pròpia de l’emissora.
18.2.3.2.3. Singularitat en la zona de servei, fins a 30 punts.
Es tindrà en compte el caràcter singular de l’oferta radiofònica al servei d’una
diversificació més gran dels formats radiofònics i d’una major pluralitat i diversitat de la
programació dins de l’àmbit de la zona de servei.
Capítol III. Resolució del concurs

19. Adjudicació de la concessió
19.1 El president de la Mesa de Contractació elevarà la proposta d’adjudicació a l’òrgan
de contractació. Aquest òrgan resoldrà el concurs, bé adjudicant o bé declarant desertes
les concessions de les freqüències corresponents, motivant-ho en tot cas amb referència
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als criteris d’adjudicació i de valoració que figuren a la clàusula 18 del present plec, i
notificarà les resolucions a les persones licitadores.

19.2. L’òrgan de contractació adjudicarà les concessions a les persones licitadores, les
ofertes de les quals obtinguin una puntuació més elevada per a cada freqüència per la
qual s’hagi licitat.

19.3. El termini de resolució del concurs és de sis mesos, a comptar de l’obertura del
sobre núm. 2 previst a la clàusula 17. Si l’òrgan de contractació ho considera convenient,
pot prorrogar 3 mesos més el termini esmentat per a l’adjudicació de les concessions,
decisió que ha de ser notificada a les persones licitadores.
20. Publicació de la resolució
La resolució de l’òrgan de contractació mitjançant la qual s’adjudiquin les concessions
del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència,
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
21. Règim de recursos
La resolució de l’òrgan de contractació que adjudiqui les concessions del servei públic
de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència exhaureix la via
administrativa. Serà susceptible d’impugnació mitjançant la interposició de recurs
potestatiu de reposició en el termini d’un mes, davant el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, o bé, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos davant l’òrgan jurisdiccional competent, a comptar en tots dos
casos de l’endemà d’haver rebut la notificació, en els termes que preveuen els articles
116 i 117 LRJPAC.
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TÍTOL III: ACTUACIONS POSTERIORS A LA RESOLUCIÓ D’ATORGAMENT DE LA
CONCESSIÓ
22. Garantia definitiva
22.1. La persona adjudicatària de la concessió haurà de constituir la garantia definitiva
en la forma i per l’import que s’estableix en l’annex II d’aquest plec de clàusules.

22.2. La garantia es constituirà en metàl·lic o en valors públics o privats, amb subjecció,
en cada cas, a les condicions que estableix el Reglament de la Llei de contractes de les
administracions públiques. El metàl·lic, els valors o els certificats corresponents s’han de
dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
que disposen l’article 36 TRLCAP i els articles 55 i següents del Reial decret 1098/2001.

També s’admetrà la garantia definitiva mitjançant aval, en la forma i les condicions
reglamentàries, per entitats bancàries, caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit,
establiments financers de crèdits i societats de garantia recíproca autoritzats per operar
a Espanya, o bé mitjançant contracte d’assegurança de caució, de conformitat amb el
que estableix l’article 36 TRLCAP i els articles 57 i 58 del seu Reglament.

Tots els supòsits de garanties han de presentar-se davant l’òrgan de contractació.

22.3. La garantia definitiva respon, en els termes que preveu l’article 43.2. TRLCAP, del
compliment de les condicions de la concessió. Aquesta garantia serà retornada a la
persona adjudicatària un cop transcorregut el termini de garantia i hagi complert
satisfactòriament l’objecte del contracte o en el supòsit de resolució sense culpa del
contractista. Durant aquest termini, en el supòsit que amb càrrec a la garantia definitiva
es facin efectives penalitzacions o indemnitzacions, la persona adjudicatària haurà de
restituir o ampliar la garantia en l’import que correspongui. La no-realització d’aquesta
obligació serà causa de resolució de la concessió.

22.4. La modificació de la potència radiada aparent (PRA) o de la zona de servei efectiva
de l’emissora comportarà una adequació de l’import de la garantia definitiva.
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23. Actuacions prèvies a la formalització del contracte

23.1. Per tal de formalitzar el document contractual, la persona adjudicatària, en el
termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà d’haver rebut la notificació de la
resolució de l’adjudicació, haurà de presentar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya la
documentació següent:



Certificació emesa per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya
acreditativa de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de
Catalunya per part de la persona adjudicatària.



Certificació emesa per la Delegació d’Hisenda que acrediti que la persona
adjudicatària es troba al corrent de les seves obligacions tributàries a què es
refereix l’article 13 RGLCAP, o declaració responsable de no estar obligada a
presentar les declaracions o els documents als quals es refereix l’article
l’esmentat.



Certificació emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti que la
persona adjudicatària està al corrent de les seves obligacions patronals amb
la Seguretat Social a què es refereix l’article 14 RGLCAP, o declaració
responsable de no estar obligada a presentar les declaracions o els
documents als quals es refereix l’article esmentat.



Si la persona adjudicatària és subjecte passiu de l’impost d’activitats
econòmiques i està obligada a pagar-lo, haurà d’aportar document d’alta de
l’impost relatiu a l’exercici corrent en la categoria corresponent a l’objecte
d’aquest contracte (epígraf 964.1) o el darrer rebut de l’impost, en els termes
que estableix la lletra a de l’apartat 1 de l’article RGLCAP, així com una
declaració responsable que no s’ha donat de baixa en la matrícula de
l’impost.
Si la persona adjudicatària es trobés en algun supòsit d’exempció de l’article
82.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, haurà d’aportar una
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declaració responsable en què s’especifiqui el supòsit legal d’exempció i el
document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
23.2. A més, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà d’haver rebut la
notificació de la resolució d’adjudicació, haurà de presentar al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya la documentació següent per tal de formalitzar el contracte:


Original del resguard de la garantia definitiva, constituïda en la forma prevista
a la clàusula 22 d’aquest plec, per l’import establert en l’annex II.



Acreditació d’haver abonat la quantitat corresponent a les despeses de
publicació de la licitació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El
pagament s’efectuarà mitjançant un ingrés en el compte restringit del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya (concepte: despeses DOGC FM):



-

entitat bancària: 2100

-

sucursal: 0760

-

dígit de control: 50

-

núm. de compte: 0200124585

Per a aquelles persones licitadores que hagin concorregut amb una oferta
conjunta de licitació, escriptura pública de constitució en societat mercantil de la
UTE, en què consti el nomenament de la persona representant o apoderada
única de la societat amb poders suficients per exercitar els drets i poder complir
les obligacions que es derivin del contracte fins que s’extingeixi, que ha de ser
degudament validada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

24. Formalització de la concessió
24.1. La persona adjudicatària ha de subscriure dins del termini de 30 dies comptats de
l’endemà d’haver rebut la notificació de l’adjudicació, el document de formalització del
contracte corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 54 TRLCAP.

Com a annexos del document de formalització, s’hi uniran un exemplar del plec de
clàusules administratives particulars (inclosos els annexos I a VIII d’aquest plec) i del
plec de prescripcions tècniques, amb el document signat de compromisos particulars
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contrets per la persona adjudicatària en la seva oferta tècnica (inclosos els annexos
d’aquest plec), que, d’acord amb el que estableix l’article 49.5 TRLCAP, es consideraran
part integrant del contracte.

24.2. El contracte s’ajustarà al contingut d’aquest plec de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques i es formalitzarà sempre en document
administratiu, llevat que la persona adjudicatària sol·liciti la formalització en escriptura
pública. En aquest darrer cas, la persona concessionària n’assumirà les despeses i en el
termini de quinze dies, comptats de la data de l’atorgament, lliurarà al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya una còpia autèntica del document esmentat.

24.3. Quan per causes imputables a la persona contractista no pugui formalitzar-se el
contracte en el termini corresponent, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya en podrà
acordar la resolució, essent necessària l’audiència prèvia de la persona interessada, i,
en el cas que formuli oposició, l’informe de la Comissió Jurídica Assessora. En aquest
supòsit serà procedent requisar la garantia provisional i la indemnització dels danys i
perjudicis ocasionats.

24.4. Si les causes de la no-formalització són imputables al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya, s’indemnitzarà la persona concessionària dels danys i perjudicis ocasionats,
amb independència que pugui sol·licitar la resolució del contracte.
24.5. La subscripció del contracte no suposa, en cap cas, l’establiment de relacions
laborals entre l’Administració i la persona concessionària.
25. Inici de les emissions
25.1. Amb caràcter previ a l’inici de les emissions, d’acord amb les previsions establertes
en aquest plec de clàusules, serà requisit indispensable aprovar el projecte tècnic i la
inspecció satisfactòria posterior de les instal·lacions, d’acord amb l’apartat 6 de l’article
26 de la Llei de l’Estat 31/1987, de 18 de desembre, d’ordenació de les
telecomunicacions.

25.2. El termini màxim per presentar el projecte tècnic és de quatre mesos, a comptar de
la data en què es va notificar l’atorgament del títol habilitant. Aquest projecte haurà
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d’estar d’acord amb els paràmetres planificats per l’Administració General de l’Estat i
visat segons les normes vigents. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya traslladarà
aquest projecte a la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals
de la Generalitat de Catalunya per tal que el trameti a l’Administració General de l’Estat i
aquesta l’aprovi. Un cop superada la inspecció de les instal·lacions, les emissions
s’hauran d’iniciar tan bon punt s’atorgui l’acta de conformitat corresponent de posada en
funcionament de l’emissora.

TÍTOL IV: RÈGIM DE LA CONCESSIÓ
26. Termini de la concessió
26.1 La concessió per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora s’atorgarà
per un període de deu anys, a comptar de la data en què es va signar el contracte.
26.2. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya podrà renovar la concessió d’acord amb
els terminis i les condicions que determina la LCA, i sempre que la persona
concessionària ho sol·liciti en la forma que estableix la clàusula 31 d’aquest plec.
27. Cànon d’explotació
27.1. La persona concessionària ha d’abonar el cànon corresponent al títol d’habilitació
per a la prestació del servei de radiodifusió en la quantia determinada en l’annex II
d’aquest plec, que s’actualitzarà anualment d’acord amb l’IPC oficial de Catalunya.
L’obligació d’abonar el cànon neix en el moment que legalment s’iniciïn les emissions o,
si s’escau, pel decurs d’un any a partir de la signatura del contracte.
27.2. El cànon s’abonarà durant el mes de gener de cada any al Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, llevat de la primera vegada, que s’abonarà la part proporcional que
correspongui al mes següent del naixement de l’obligació.
27.3. La modificació de la potència radiada aparent (PRA) o de la zona de servei efectiva
de l’emissora comportarà una revisió de l’import del cànon.
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28. Drets i obligacions del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya assumeix els drets i les obligacions generals
dels contractes de gestió de serveis públics que preveu la legislació vigent, la normativa
en matèria audiovisual, en concret sobre radiodifusió sonora, i si s’escau, sobre
telecomunicacions, així com els que es deriven específicament d’aquesta contractació.
29. Drets i obligacions de la persona concessionària
29.1. La persona titular de la concessió del servei públic de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència assumeix el dret d’explotar la freqüència que li
hagi estat adjudicada, durant la vigència del contracte, en el marc de la normativa vigent
en matèria de contractació administrativa i de l’específica en matèria de radiodifusió
sonora, i si s’escau, en telecomunicacions, així com la que es deriva d’aquesta
contractació.

29.2. La persona concessionària ha de respectar els drets i les llibertats que reconeix la
Constitució espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i ha de complir les
obligacions que estableix la LCA, les que s’han previst en aquest plec de clàusules i en
el plec de prescripcions tècniques, i els compromisos particulars assumits per les
persones licitadores en les seves proposicions.
També haurà d’abonar el cànon d’explotació corresponent a la concessió en la quantia
determinada en l’annex II d’aquest plec, que s’actualitzarà anualment d’acord amb l’IPC
oficial de Catalunya, així com les taxes que corresponguin.

30. Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat
30.1. Amb caràcter general, la persona adjudicatària del contracte s’obliga a complir allò
que estableix la LOPD i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de
caràcter personal, en relació amb les dades personals a què tingui accés durant la
vigència d’aquest contracte.
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30.2. En compliment del que estableix la LOPD i els seus reglaments de
desenvolupament, les dades de caràcter personal que obtingui el Consell de
l'Audiovisual de Catalunya arran d’aquest concurs, quedaran incorporades en els fitxers
del Consell amb la finalitat de tramitar-ne la seva participació en el concurs o licitació a
què opta. Les dades recollides seran emmagatzemades sota la confidencialitat i les
mesures de seguretat establertes legalment i no seran cedides a terceres persones
sense el consentiment de la persona titular, tret dels supòsits previstos expressament
per llei.
30.3. Les persones licitadores i les persones que en resultin adjudicatàries poden exercir
el seu dret d’accés, de cancel·lació, d’oposició o de rectificació mitjançant una
comunicació escrita acompanyada d’una fotocòpia del DNI o del passaport, dirigida a la
persona responsable del fitxer al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, c/ Entença, 321;
08029 de Barcelona o, personalment, a la seu del Consell.
30.4. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de la prestació dels serveis derivats d’aquest contracte, que corresponen a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres
persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, ni tan sols entre la
resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat que presta el servei objecte d’aquest
contracte.

30.5. La persona concessionària i les persones que hi treballen s’obliguen a la
confidencialitat de tota aquella informació a la qual tinguin accés i al compliment de totes
aquelles mesures tècniques i organitzatives que s’estableixin per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot
després de que finalitzi i s’extingeixi aquest contracte.
TÍTOL V. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
31. Renovació de la concessió
31.1. La persona concessionària ha de sol·licitar la renovació de la concessió amb una
antelació mínima de tres mesos al venciment i ha d’acreditar que compleix totes les
condicions legalment establertes.
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31.2. Són causes de denegació les que estableixen la lletra a de l’apartat 2 de la
disposició addicional sisena de la Llei de l’Estat 31/1987, de 18 de desembre,
d’ordenació de les telecomunicacions, i les previstes a l’article 55 LCA.

32. Transmissió de la concessió
La concessió per a la prestació en règim de gestió indirecta del servei públic de
radiodifusió sonora amb modulació de freqüència és transmissible, sempre que la
persona concessionària acrediti haver explotat la concessió com a mínim dos anys
abans de transmetre-la o el temps superior a què s’hagués compromès, amb
l’autorització prèvia del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i sempre que la persona
adquirent reuneixi els requisits legalment establerts.
33. Modificació de l’estructura accionarial o empresarial de la persona
concessionària
33.1 Qualsevol projecte de modificació de l’estructura accionarial o empresarial dels
prestadors de serveis de comunicació audiovisual requereix l’autorització prèvia del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

33.2. La forma i el contingut així com la tramitació de la sol·licitud d’autorització prèvia es
realitzarà d’acord amb la normativa vigent d’aplicació, incloent-hi les instruccions
generals que, a aquest efecte, aprovi el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
34. Subcontractació
D’acord amb el que estableix l’article 170 TRLCAP, la subcontractació només podrà
referir-se a les prestacions accessòries pel que fa al contracte de gestió del servei públic
de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, i haurà de
complir els requisits que estableix l’article 115 TRLCAP.
La subcontractació s’haurà de comunicar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i no
es podrà efectuar sense l’autorització d’aquest organisme i la comprovació prèvia del
compliment dels requisits que recull el TRLCAP i la LCA.
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Les persones concessionàries poden subcontractar la difusió i la transmissió dels
senyals de la seva emissora a empreses especialitzades en serveis de difusió i en
serveis portadors suport dels serveis de difusió. L’eficàcia d’aquesta subcontractació
també resta sotmesa a l’autorització prèvia del Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
davant del qual es presentarà la sol·licitud corresponent, que s’acompanyarà del

document de subcontracte, en el qual s’especificaran les condicions tècniques de la
difusió que respectaran, en tot cas, els paràmetres tècnics assignats a la concessió.
35. Inspecció i control
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té la prerrogativa d’inspeccionar el compliment
correcte del contracte de gestió del servei públic de radiodifusió sonora i comprovar el
compliment de les obligacions contractuals derivades de la concessió administrativa, així
com de les establertes en aquesta contractació.
36. Interpretació, modificació, resolució i suspensió del contracte
36.1 L’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte i de resoldre els
dubtes que sorgeixin durant el compliment. També pot, per raons d’interès públic,
modificar-lo sempre que sigui per causes imprevistes o necessitats noves que ho
aconsellin. També pot acordar-ne la resolució i determinar-ne els efectes, o bé
suspendre l’execució del contracte en els termes que estableix l’article 102 TRLCAP.
36.2. Els acords de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i
exhaureixen la via administrativa, per la qual cosa, contra els acords esmentats es pot
interposar, potestativament, recurs de reposició, o es poden impugnar directament
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en els termes que preveuen,
respectivament, els articles 116 i 117 LRJPAC i els articles 45 i 46 LJ.

36.3. En tot cas, les modificacions que es produeixin s’han de formalitzar en document
administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 101 TRLCAP.
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TÍTOL VI. CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE

37. Extinció de la concessió
37.1. La concessió s’extingeix per compliment o per resolució.
37.2. Són causes de resolució de la concessió per a la prestació indirecta del servei
públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència les que
estableix la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
37.3. A més, en són causes d’extinció les que estableix l’article 58 LCA i, concretament,
les següents:
a) El compliment del termini de vigència de la concessió o, si escau, de les
renovacions;
b) La renúncia de la persona concessionària;
c) L’incompliment reiterat del contingut de la concessió;
d) La pèrdua de les condicions que van justificar l’adjudicació de la concessió;
e) La imposició d’una sanció que comporti aquest resultat quan ho estableixi la llei.
37.4. La desaparició sobrevinguda de les condicions que van justificar l’atorgament de la
concessió per prestar el servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència determinarà l’extinció de la concessió.
37.5. L’extinció de la concessió requereix la tramitació d’un procediment contradictori
incoat pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d’acord amb el procediment que
estableix la normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
38. Efectes de l’extinció del contracte

38.1. L’extinció de la concessió per qualsevol de les causes esmentades a la clàusula
anterior comporta el cessament immediat de la prestació del servei, sens perjudici dels
efectes de la resolució de les concessions que estableixen els articles 113 i 169
TRLCAP.
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38.2. Això no obstant, en cas d’extinció per denegació de la renovació, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya pot autoritzar a mantenir les emissions fins al moment que
s’adjudiqui novament la concessió, però, en cap cas, les emissions no es podran
prolongar més d’un any, a comptar des de la notificació d’aquesta denegació.
39. Jurisdicció competent
39.1. Les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, la modificació, la
resolució i els efectes d’aquest contracte seran resoltes pels jutjats i els tribunals de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

39.2. Els acords de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i
exhaureixen la via administrativa, per la qual cosa, contra els acords esmentats es pot
interposar, potestativament, recurs de reposició, o es poden impugnar directament
davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en els termes que preveuen,
respectivament, els articles 116 i 117 LRJPAC i els articles 45 i 46 LJ.
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ANNEX I. Relació de les zones de servei, freqüències i característiques
tècniques de les concessions objecte de concurs, d’acord amb el que preveu
el Pla tècnic nacional de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència, aprovat pel Reial decret 964/2006, d’1 de setembre.

Prov

Codi

Localitat

F-MHz

Longitud

Latitud

Cota

HEFM

PRA

Pol

DR

B

1

Cabrils-Montcabrer

90.200

002E2300

41N3200

320

330,0

0,500

M

N

B

2

Calella

94.200

002E4200

41N4000

350

430,0

0,250

M

D

B

3

Calella

96.200

002E4200

41N4000

350

430,0

0,250

M

D

B

4

Calella

102.400

002E4200

41N4000

350

430,0

0,250

M

D

B

5

Manresa-Bufalvent

95.200

001E5100

41N4300

360

162,0

4.000

M

D

B

6

Manresa-Bufalvent

100.600

001E5100

41N4300

360

162,0

4.000

M

D

B

7

Manresa-Bufalvent

106.800

001E5100

41N4300

360

162,0

4.000

M

D

B

8

Manresa-Montserrat

88.500

001E4900

41N3600

1210

1022,0

2.000

M

D

B

9

Manresa-Montserrat

99.800

001E4900

41N3600

1210

1022,0

2.000

M

D

B

10

Manresa-Montserrat

104.800

001E4900

41N3600

1210

1022,0

2.000

M

D

B

11

Sant.Pere de Ribes-

89.000

001E4400

41N1600

360

374,0

2.000

M

D

90.600

001E4400

41N1600

360

374,0

2.000

M

D

91.200

001E4400

41N1600

360

374,0

2.000

M

D

96.800

001E4400

41N1600

360

374,0

2.000

M

D

98.800

001E4400

41N1600

360

374,0

2.000

M

D

100.900

001E4400

41N1600

360

374,0

2.000

M

D

101.900

001E4400

41N1600

360

374,0

2.000

M

D

Montgròs
B

12

Sant Pere de RibesMontgròs

B

13

Sant Pere de RibesMontgròs

B

14

Sant Pere de RibesMontgròs

B

15

Sant Pere de RibesMontgròs

B

16

Sant Pere de RibesMontgròs

B

17

Sant Pere de RibesMontgròs

B

18

Terrassa-Martines

89.400

002E0100

41N3200

300

260,0

2.000

M

N

B

19

Vic-Collsuspina

89.600

002E1200

41N4900

1020

530,0

2.000

M

D

B

20

Vic-Collsuspina

91.800

002E1200

41N4900

1020

530,0

2.000

M

D

B

21

Vic-Collsuspina

93.200

002E1200

41N4900

1020

530,0

2.000

M

D

B

22

Vic-Collsuspina

98.400

002E1200

41N4900

1020

530,0

2.000

M

D

B

23

Vic-Collsuspina

101.200

002E1200

41N4900

1020

530,0

2.000

M

D

B

24

Vic-Collsuspina

105.900

002E1200

41N4900

1020

530,0

2.000

M

D

B

25

Vic-Tavèrnoles

92.800

002E2200

41N5600

900

530,0

2.000

M

N

B

26

Vic-Tavèrnoles

105.300

002E2200

41N5600

900

530,0

2.000

M

N
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Prov

Codi

Localitat

F-MHz

Longitud

Latitud

Cota

HEFM

PRA

Pol

DR

GI

27

Castell d’Aro

89.600

003E0200

41N4900

320

334,0

0,600

M

D

GI

28

Castell d’Aro

95.600

003E0200

41N4900

320

334,0

0,600

M

D

GI

29

Castell d’Aro

99.900

003E0200

41N4900

320

334,0

0,600

M

D

GI

30

Castell d’Aro

101.900

003E0200

41N4900

320

334,0

0,600

M

D

GI

31

Girona-Rocacorba

97.400

002E4100

42N0400

970

837,0

10.000

M

D

GI

32

Girona-Rocacorba

98.900

002E4100

42N0400

970

837,0

10.000

M

D

GI

33

Girona-Rocacorba

100.700

002E4100

42N0400

970

837,0

10.000

M

D

GI

34

Girona-Rocacorba

105.100

002E4100

42N0400

970

837,0

10.000

M

D

GI

35

Girona-Rocacorba

106.800

002E4100

42N0400

970

837,0

10.000

M

D

GI

36

Lloret de Mar

87.600

002E5100

41N4300

270

290,0

0,500

M

N

GI

37

Olot

92.100

002E2700

42N1200

800

508,0

0,500

M

N

GI

38

Olot

94.200

002E2700

42N1200

800

508,0

0,500

M

N

GI

39

Olot

95.500

002E2700

42N1200

800

508,0

0,500

M

N

GI

40

Olot

100.300

002E2700

42N1200

800

508,0

0,500

M

N

GI

41

Puigcerdà-Gréixer

87.700

001E4900

42N2500

1400

118,0

1.200

M

N

GI

42

Puigcerdà-Gréixer

91.400

001E4900

42N2500

1400

118,0

1.200

M

N

GI

43

Puigcerdà-Gréixer

106.600

001E4900

42N2500

1400

118,0

1.200

M

N

GI

44

Puigcerdà-Tossa d’Alp

89.100

001E5600

42N2000

2300

1105,0

1.200

M

N

GI

45

Puigcerdà-Tossa d’Alp

90.300

001E5600

42N2000

2300

1105,0

1.200

M

N

GI

46

Puigcerdà-Tossa d’Alp

93.300

001E5600

42N2000

2300

1105,0

1.200

M

N

GI

47

Puigcerdà-Tossa d’Alp

96.100

001E5600

42N2000

2300

1105,0

1.200

M

N

GI

48

Puigcerdà-Tossa d’Alp

99.100

001E5600

42N2000

2300

1105,0

1.200

M

N

GI

59

Puigcerdà-Tossa d’Alp

104.400

001E5600

42N2000

2300

1105,0

1.200

M

N

GI

50

Ripoll

87.700

002E1000

42N1200

1120

467,0

0,400

M

N

GI

51

Ripoll

94.900

002E1000

42N1200

1120

467,0

0,400

M

N

GI

52

Ripoll

97.600

002E1000

42N1200

1120

467,0

0,400

M

N

GI

53

Ripoll

105.000

002E1000

42N1200

1120

467,0

0,400

M

N

L

54

Bossòst

88.200

000E4100

42N4600

1550

707,0

0,250

M

N

L

55

Bossòst

106.000

000E4100

42N4600

1550

707,0

0,250

M

N

L

56

Lleida-Alpicat

91.500

000E3200

41N4000

340

196,0

4.000

M

D

L

57

Lleida-Alpicat

99.700

000E3200

41N4000

340

196,0

4.000

M

D

L

58

Lleida-Alpicat

102.200

000E3200

41N4000

340

196,0

4.000

M

D

L

59

Lleida-Alpicat

102.700

000E3200

41N4000

340

196,0

4.000

M

D

L

60

Lleida-Alpicat

103.600

000E3200

41N4000

340

196,0

4.000

M

D

L

61

Lleida-Alpicat

104.100

000E3200

41N4000

340

196,0

4.000

M

D

L

62

Lleida-Alpicat

104.500

000E3200

41N4000

340

196,0

4.000

M

D

L

63

Lleida-Alpicat

105.200

000E3200

41N4000

340

196,0

4.000

M

D

L

64

La Seu d’Urgell

92.900

001E1900

42N1500

1670

964,0

1.200

M

D

L

65

Sort-Escobedo

94.500

001E0800

42N3900

1910

1088,0

0,200

M

N
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Prov

Codi

Localitat

F-MHz

Longitud

Latitud

Cota

HEFM

PRA

Pol

DR

L

66

Sort-Tornafort

89.600

001E0800

42N2300

1280

379,0

0,400

M

N

L

67

Sort-Tornafort

90.100

001E0800

42N2300

1280

379,0

0,400

M

N

L

68

Tremp

89.800

000E5700

42N1100

910

512,0

0,400

M

N

L

69

Tremp

98.800

000E5700

42N1100

910

512,0

0,400

M

N

L

70

Vall de Boí

93.900

000E5100

42N3100

1600

453,0

0,050

M

D

L

71

Vielha-Vaquèira

99.300

000E5800

42N4200

2460

1136,0

1.200

M

D

L

72

Vielha-Eth Aro

97.200

000E4800

42N4200

1110

-50,2

0,400

M

N

L

73

Vielha-Eth Aro

103.000

000E4800

42N4200

1110

-50,2

0,400

M

N

T

74

Tarragona-La Mussara

89.300

001E0300

41N1500

1020

841,0

4.000

M

D

T

75

Tarragona-La Mussara

90.400

001E0300

41N1500

1020

841,0

4.000

M

D

T

76

Tarragona-La Mussara

92.900

001E0300

41N1500

1020

841,.0

4.000

M

D

T

77

Tarragona-La Mussara

100.600

001E0300

41N1500

1020

841,0

4.000

M

D

T

78

Tarragona-La Mussara

102.700

001E0300

41N1500

1020

841,0

4.000

M

D

T

79

Tortosa-Coll Redó

89.100

000E3400

40N4800

410

333,0

1.000

M

N

T

80

Tortosa-Coll Redó

90.100

000E3400

40N4800

410

333,0

1.000

M

N

T

81

Tortosa-Coll Redó

94.200

000E3400

40N4800

410

333,0

1.000

M

N

T

82

Tortosa-Coll Redó

102.900

000E3400

40N4800

410

333,0

1.000

M

N

T

83

Tortosa-Coll Redó

103.900

000E3400

40N4800

410

333,0

1.000

M

N

Prov = província.
Codi= codi administratiu.
Localitat = zona de servei.
F-MHz = freqüència d’emissió en megahertzs.
Longitud, Latitud, Cota (m) = coordenades geogràfiques d’ubicació del
transmissor.
HEFM = altura màxima efectiva en metres.
PRA = potència radiada aparent total màxima en kilowatts, suma de les
potències radiades màximes en cada pla de polarització.
Pol = polarització de l’emissió (M: mixta, V: vertical)
DR = característica de radiació (D: directiva, ND: no directiva).
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ANNEX II. Import de les garanties provisionals i definitives i dels cànons
d’explotació, corresponents a les freqüències objecte del concurs.
Codi

Localitat

F-MHz

Garantia
provisional

Garantia
definitiva

Cànon

1

Cabrils-Montcabrer

90.200

5.204€

10.408€

2.082€

2

Calella

94.200

2.428€

4.857€

971€

3

Calella

96.200

2.428€

4.857

971€

4

Calella

102.400 2.428€

4.857€

971€

5

Manresa-Bufalvent

95.200

4.047€

8.095€

1.619€

6

Manresa-Bufalvent

100.600 4.047€

8.095€

1.619€

7

Manresa-Bufalvent

106.800 4.047€

8.095€

1.619€

8

Manresa-Montserrat

88.500

8.673€

17.347€

3.469€

9

Manresa-Montserrat

99.800

8.673€

17.347€

3.469€

10

Manresa-Montserrat

104.800 8.673€

17.347€

3.469€

11

89.000

4.047€

8.095€

1.619€

90.600

4.047€

8.095€

1.619€

91.200

4.047€

8.095€

1.619€

96.800

4.047€

8.095€

1.619€

98.800

4.047€

8.095€

1.619€

100.900 4.047€

8.095€

1.619€

101.900 4.047€

8.095€

1.619€

18

Sant.Pere de RibesMontgròs
Sant Pere de RibesMontgròs
Sant Pere de RibesMontgròs
Sant Pere de RibesMontgròs
Sant Pere de RibesMontgròs
Sant Pere de RibesMontgròs
Sant Pere de RibesMontgròs
Terrassa-Martines

89.400

8.673€

17.347€

3.469€

19

Vic-Collsuspina

89.600

4.047€

8.095€

1.619€

20

Vic-Collsuspina

91.800

4.047€

8.095€

1.619€

21

Vic-Collsuspina

93.200

4.047€

8.095€

1.619€

22

Vic-Collsuspina

98.400

4.047€

8.095€

1.619€

23

Vic-Collsuspina

101.200 4.047€

8.095€

1.619€

24

Vic-Collsuspina

105.900 4.047€

8.095€

1.619€

25

Vic-Tavèrnoles

92.800

4.047€

8.095€

1.619€

26

Vic-Tavèrnoles

105.300 4.047€

8.095€

1.619€

27

Castell d’Aro

89.600

2.428€

4.857€

971€

28

Castell d’Aro

95.600

2.428€

4.857€

971€

29

Castell d’Aro

99.900

2.428€

4.857€

971€

30

Castell d’Aro

101.900 2.428€

4.857€

971€

12
13
14
15
16
17
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I

Codi

Localitat

F-MHz

Garantia
provisional

Garantia
definitiva

Cànon

31

Girona-Rocacorba

97.400

8.095€

16.191€

3.238€

32

Girona-Rocacorba

98.900

8.095€

16.191€

3.238€

33

Girona-Rocacorba

100.700 8.095€

16.191€

3.238€

34

Girona-Rocacorba

105.100 8.095€

16.191€

3.238€

35

Girona-Rocacorba

106.800 8.095€

16.191€

3.238€

36

Lloret de Mar

87.600

2.428€

4.857€

971€

37

Olot

92.100

1.734€

3.469€

694€

38

Olot

94.200

1.734€

3.469€

694€

39

Olot

95.500

1.734€

3.469€

694€

40

Olot

100.300 1.734€

3.469€

694€

41

Puigcerdà-Gréixer

87.700

1.734€

3.469€

694€

42

Puigcerdà-Gréixer

91.400

1.734€

3.469€

694€

43

Puigcerdà-Gréixer

106.600 1.734€

3.469€

694€

44

Puigcerdà-Tossa d’Alp 89.100

2.891€

5.782€

1.156€

45

Puigcerdà-Tossa d’Alp 90.300

2.891€

5.782€

1.156€

46

Puigcerdà-Tossa d’Alp 93.300

2.891€

5.782€

1.156€

47

Puigcerdà-Tossa d’Alp 96.100

2.891€

5.782€

1.156€

48

Puigcerdà-Tossa d’Alp 99.100

2.891€

5.782€

1.156€

59

Puigcerdà-Tossa d’Alp 104.400 2.891€

5.782€

1.156€

50

Ripoll

87.700

1.734€

3.469€

694€

51

Ripoll

94.900

1.734€

3.469€

694€

52

Ripoll

97.600

1.734€

3.469€

694€

53

Ripoll

105.000 1.734€

3.469€

694€

54

Bossòst

88.200

1.041€

2.082€

416€

55

Bossòst

106.000 1.041€

2.082€

416€

56

Lleida-Alpicat

91.500

10.524€

21.048€

4.210€

57

Lleida-Alpicat

99.700

10.524€

21.048€

4.210€

58

Lleida-Alpicat

102.200 10.524€

21.048€

4.210€

59

Lleida-Alpicat

102.700 10.524€

21.048€

4.210€

60

Lleida-Alpicat

103.600 10.524€

21.048€

4.210€

61

Lleida-Alpicat

104.100 10.524€

21.048€

4.210€

62

Lleida-Alpicat

104.500 10.524€

21.048€

4.210€

63

Lleida-Alpicat

105.200 10.524€

21.048€

4.210€

64

La Seu d’Urgell

92.900

2.891€

5.782€

1.156€

65

Sort-Escobedo

94.500

1.041€

2.082€

416€
46

I

Codi

Localitat

F-MHz

Garantia
provisional

Garantia
definitiva

Cànon

66

Sort-Tornafort

89.600

1.041€

2.082€

416€

67

Sort-Tornafort

90.100

1.041€

2.082€

416€

68

Tremp

89.800

1.041€

2.082€

416€

69

Tremp

98.800

1.041€

2.082€

416€

70

Vall de Boí

93.900

1.041€

2.082€

416€

71

Vielha-Vaquèira

99.300

1.734€

3.469€

694€

72

Vielha-Eth Aro

97.200

1.041€

2.082€

416€

73

Vielha-Eth Aro

103.000 1.041€

2.082€

416€

74

Tarragona-La

89.300

15.034€

30.069€

6.014€

90.400

15.034€

30.069€

6.014€

92.900

15.034€

30.069€

6.014€

100.600 15.034€

30.069€

6.014€

102.700 15.034€

30.069€

6.014€

Mussara
75

Tarragona-La
Mussara

76

Tarragona-La
Mussara

77

Tarragona-La
Mussara

78

Tarragona-La
Mussara

79

Tortosa-Coll Redó

89.100

4.048€

8.095€

1.619€

80

Tortosa-Coll Redó

90.100

4.048€

8.095€

1.619€

81

Tortosa-Coll Redó

94.200

4.048€

8.095€

1.619€

82

Tortosa-Coll Redó

102.900 4.048€

8.095€

1.619€

83

Tortosa-Coll Redó

103.900 4.048€

8.095€

1.619€

Codi= codi administratiu.
Localitat = zona de servei.
F-MHz = freqüència d’emissió en megahertzs.
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ANNEX III. Model de sol·licitud per participar en la convocatòria del concurs.

En/Na

...........................................................,

amb

document

nacional

d’identitat

o

equivalent número........................................, en nom propi/en nom i representació de
.............................................., segons el poder atorgat .....................................................
amb

domicili

a

efectes

de

notificació

a

.................................................................................................................................................,

EXPOSA
1. Que s’ha assabentat de la convocatòria d’aquest concurs per a l’atorgament de diverses
concessions administratives per a la prestació en règim de gestió indirecta del servei públic
de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència reservades per a
Catalunya, mitjançant l’anunci de licitació publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número.................................. .
2. Que coneix i accepta incondicionadament el contingut del plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques a què s’ha d’ajustar la
prestació del servei públic.
3. Que reuneix tots els requisits necessaris per contractar amb l’Administració.
Per tot això,

SOL·LICITA

Que es tingui per presentada l’oferta relativa a la concessió per a la prestació del servei
públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüències a la
província de .......... codi ....... freqüència ....................................................

..............................., .......... de........................... de 2008
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ANNEX IV. Freqüències i zones de servei sol·licitades (marqueu amb una x la
casella corresponent).
Codi Localitat

F-MHz

1

Cabrils-Montcabrer

90.200

2

Calella

94.200

3

Calella

96.200

4

Calella

102.400

5

Manresa-Bufalvent

95.200

6

Manresa-Bufalvent

100.600

7

Manresa-Bufalvent

106.800

8

Manresa-Montserrat

88.500

9

Manresa-Montserrat

99.800

10

Manresa-Montserrat

104.800

11

Sant.Pere de Ribes-Montgròs

89.000

12

Sant Pere de Ribes-Montgròs

90.600

13

Sant Pere de Ribes-Montgròs

91.200

14

Sant Pere de Ribes-Montgròs

96.800

15

Sant Pere de Ribes-Montgròs

98.800

16

Sant Pere de Ribes-Montgròs

100.900

17

Sant Pere de Ribes-Montgròs

101.900

18

Terrassa-Martines

89.400

19

Vic-Collsuspina

89.600

20

Vic-Collsuspina

91.800

21

Vic-Collsuspina

93.200

22

Vic-Collsuspina

98.400

23

Vic-Collsuspina

101.200

24

Vic-Collsuspina

105.900

25

Vic-Tavèrnoles

92.800

26

Vic-Tavèrnoles

105.300

27

Castell d’Aro

89.600

28

Castell d’Aro

95.600

29

Castell d’Aro

99.900

30

Castell d’Aro

101.900

31

Girona-Rocacorba

97.400

32

Girona-Rocacorba

98.900
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Codi Localitat

F-MHz

33

Girona-Rocacorba

100.700

34

Girona-Rocacorba

105.100

35

Girona-Rocacorba

106.800

36

Lloret de Mar

87.600

37

Olot

92.100

38

Olot

94.200

39

Olot

95.500

40

Olot

100.300

41

Puigcerdà-Gréixer

87.700

42

Puigcerdà-Gréixer

91.400

43

Puigcerdà-Gréixer

106.600

44

Puigcerdà-Tossa d’Alp

89.100

45

Puigcerdà-Tossa d’Alp

90.300

46

Puigcerdà-Tossa d’Alp

93.300

47

Puigcerdà-Tossa d’Alp

96.100

48

Puigcerdà-Tossa d’Alp

99.100
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Puigcerdà-Tossa d’Alp

104.400

50

Ripoll

87.700

51

Ripoll

94.900

52

Ripoll

97.600

53

Ripoll

105.000

54

Bossòst

88.200

55

Bossòst

106.000

56

Lleida-Alpicat

91.500

57

Lleida-Alpicat

99.700

58

Lleida-Alpicat

102.200

59

Lleida-Alpicat

102.700

60

Lleida-Alpicat

103.600

61

Lleida-Alpicat

104.100

62

Lleida-Alpicat

104.500

63

Lleida-Alpicat

105.200

64

La Seu d’Urgell

92.900

65

Sort-Escobedo

94.500

66

Sort-Tornafort

89.600

67

Sort-Tornafort

90.100

68

Tremp

89.800
50

Codi Localitat

F-MHz

69

Tremp

98.800

70

Vall de Boí

93.900

71

Vielha-Baqueira

99.300

72

Vielha-Eth Aro

97.200

73

Vielha-Eth Aro

103.000

74

Tarragona-La Mussara

89.300

75

Tarragona-La Mussara

90.400

76

Tarragona-La Mussara

92.900

77

Tarragona-La Mussara

100.600

78

Tarragona-La Mussara

102.700

79

Tortosa-Coll Redó

89.100

80

Tortosa-Coll Redó

90.100

81

Tortosa-Coll Redó

94.200

82

Tortosa-Coll Redó

102.900

83

Tortosa-Coll Redó

103.900

Codi= codi administratiu.
Localitat = zona de servei.
F-MHz = freqüència d’emissió en megahertzs.
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ANNEX V. Model de certificació de l’òrgan de govern en relació amb la
composició i estructura del capital social.

En/Na ..........................................................., amb document nacional d’identitat o equivalent
número........................................,

en

nom

propi/en

nom

i

representació

de

.............................................., segons el poder atorgat ..................................................... amb
domicili

a

efectes

de

notificació

a

.................................................................................................................................................,
licitador/a de la/les concessió/concessions del servei de radiodifusió sonora en ones
mètriques

amb

modulació

....................................................,

de

freqüència

de

caràcter

comercial

a

freqüència/es ........... MHz, en exercici de les facultats

derivades de l’article 109 del Reglament del Registre Mercantil, aprovat per Reial decret
1784/1996, de 19 de juliol,

CERTIFICO
1.

Que

la

societat

de..............................

...................................,
€

dividit

en

que

represento,

.................................

té

un

capital

social

accions/participacions

de

....................... € de valor nominal cadascuna numerades de la ............. a la ................,
emeses i subscrites (o cal especificar el total de les autoritzades a emetre) que donen dret a
un vot per cadascuna (o, si s’escau, cal especificar els drets de vot diferents i de pagament
de dividends).
2. Que el capital de la societat està dividit entre els socis amb els percentatges següents:
.....................................................................................................................
3. El nom complet i la nacionalitat dels socis esmentats més amunt són...................................
4. Si escau, relació dels socis (incloent-hi els percentatges de participació) de la persona
licitadora i, successivament, de la resta de nivells de participació fins a arribar a l’origen del
capital.
5. Si escau, informació completa sobre qualsevol tipus de participacions o accions emeses o
autoritzades a emetre (accions preferents, convertibles, opcions, warrants, etc).
I, perquè així consti, lliuro aquesta certificació.

................................, .......... de........................... de 2008
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ANNEX VI. Model de declaració sobre la participació de la persona licitadora en
grups empresarials de comunicació i el seu àmbit d’actuació.

En/Na

...........................................................,

amb

document

nacional

d’identitat

o

equivalent número........................................, en nom propi/en nom i representació de
.............................................., segons el poder atorgat .....................................................
amb

domicili

a

efectes

de

notificació

a

.................................................................................................................................................,
licitador/a de la/les concessió/concessions del servei de radiodifusió sonora en ones
mètriques

amb

modulació

de

freqüència

de

caràcter

comercial

a

...................................................., freqüència/es ........... MHz
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que la persona licitadora .............................................. que represento, participa en les
empreses de l’àmbit de la comunicació que es detallen a continuació, així com els
percentatges de participació respectius:

1.- ................................................................................

........... %

2.- ................................................................................

........... %

3.- ................................................................................

........... %

4.- ................................................................................

........... %

5.- ................................................................................

........... %

6.- (...)

I, perquè així consti, signo aquesta declaració.

..............................., .......... de........................... de 2008
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ANNEX VII. Model de declaració responsable (marqueu amb una x la casella
corresponent).

En/Na

...........................................................,

amb

document

nacional

d’identitat

o

equivalent número........................................, en nom propi/en nom i representació de
.............................................., segons el poder atorgat .....................................................
amb

domicili

a

efectes

de

notificació

a

.................................................................................................................................................,
licitador/a de la/les concessió/concessions del servei de radiodifusió sonora en ones
mètriques

amb

modulació

de

freqüència

de

caràcter

comercial

a

...................................................., freqüència/es ........... MHz
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/la licitador/a en el concurs per a l’atorgament de diverses concessions administratives
per a la prestació en règim de gestió indirecta del servei públic de radiodifusió sonora en
ones mètriques amb modulació de freqüència (convocatòria publicada en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, número.............. ), les dades del/de la qual consten més
amunt, DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT, per si o per mitjà de
representant legal (marqueu amb una x la/les que correspongui/n):
Que les facultats de representació que ostento de la societat .................... són
suficients i vigents.
Que la persona licitadora i, en el cas de persones jurídiques, els seus òrgans de
representació i administració, reuneix/en totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb l’Administració que preveuen els articles 15 a 19
TRLCAP.
Que la persona licitadora i, en el cas de persones jurídiques, els seus òrgans de
representació i administració, no es troba/troben incurs/incursos en cap de les
prohibicions per contractar que preveu l’article 20 TRLCAP.
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Que la persona licitadora no ha estat anteriorment titular de cap concessió per
gestionar el servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència.
Que

la

persona

licitadora

és/ha

estat

anteriorment

titular

de

la/les

concessió/concessions per gestionar el servei públic de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüència corresponent/s a la/les freqüència/es (...)
de la/les zona/es de servei (...) la/les qual/s s’explota/en o s’ha/s’han explotat amb
el/els nom/s comercial/s (...), havent prestat el servei de forma continuada sense
que li hagin estat revocades la/les concessió/concessions com a conseqüència de
la imposició de sancions comeses en la gestió de la/les freqüència/es
corresponent/s.
Que la persona licitadora compleix el que estableixen les lletres d i e de la disposició
addicional sisena de la Llei de l’Estat 31/1987, de 18 de desembre, d’ordenació de
les telecomunicacions, així com les previsions dels articles 40 a 43 LCA, tots dos
sobre concentració de mitjans.
Que la persona licitadora es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb
l’Agència Tributària i la Generalitat de Catalunya.

Que la persona licitadora es troba inscrita en la Seguretat Social i al corrent de les
seves obligacions amb aquest organisme.
Que la persona licitadora es troba afiliada i donada d’alta en el règim de
treballadors autònoms de la Seguretat Social i al corrent de les seves obligacions
amb aquest organisme.

Que la persona licitadora està donada d’alta en l’impost d’activitats econòmiques en
la categoria corresponent a l’objecte d’aquest contracte.

Que la persona licitadora es troba inclosa en algun supòsit d’exempció que recull
l’apartat 1 de l’article 82 TRLHL.
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ANNEX VII. Model de declaració responsable (marqueu amb una x la casella
corresponent) (continuació).

I, perquè així consti, d’acord amb el que estableixen les clàusules 12.2.6, 12.2.7,
12.2.10, 12.2.13 i 12.2.14. del plec de clàusules administratives particulars d’aplicació
a aquest concurs, signo aquesta declaració.

............................., .......... de........................... de 2008
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ANNEX VIII. Model de declaració responsable relativa a les obligacions de la
Llei de l’Estat 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids.

En/Na

...........................................................,

amb

document

nacional

d’identitat

o

equivalent número........................................, en nom propi/en nom i representació de
.............................................. , segons el poder atorgat ..................................................... ,
amb domicili a efectes de notificació a .............................................................................. ,
persona licitadora en el concurs públic per a l’atorgament de diverses concessions
administratives per a la prestació en règim de gestió indirecta del servei públic de
radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència (convocatòria
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 5034, de 21 de
desembre de 2007), d’acord amb les previsions de la clàusula 12.2.21 del plec de
clàusules administratives particulars d’aplicació al present concurs.

DECLARO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que, en cas de resultar adjudicatari/ària d’una emissora de radiodifusió sonora en ones
mètriques amb modulació de freqüències, compliré amb l’obligació de tenir contractats a la
plantilla almenys un 2 per 100 de treballadors minusvàlids si té un nombre de 50 o més
persones treballadores, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei de l’Estat 13/1982,
de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, o bé, adoptaré les mesures alternatives
que estableix el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, que regula el compliment alternatiu amb
caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitats.

Així mateix, assumeixo l’obligació d’acreditar davant l’òrgan de contractació, quan m’ho
requereixi, durant la vigència del contracte o, en qualsevol cas, abans de retornar la
garantia definitiva el compliment de l’obligació referida més amunt.
I, perquè així consti, signo aquesta declaració

.............................., .......... de........................... de 2008
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ATORGAMENT DE CONCESSIONS
ADMINISTRATIVES PER A L’EXPLOTACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
INDIRECTA DEL SERVEI PÚBLIC DE RADIODIFUSIÓ SONORA EN ONES
MÈTRIQUES

AMB

MODULACIÓ

DE

FREQÜÈNCIA

AMB

CARÀCTER

COMERCIAL
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ATORGAMENT DE CONCESSIONS
ADMINISTRATIVES PER A L’EXPLOTACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
INDIRECTA DEL SERVEI PÚBLIC DE RADIODIFUSIÓ SONORA EN ONES
MÈTRIQUES

AMB

MODULACIÓ

DE

FREQÜÈNCIA

AMB

CARÀCTER

COMERCIAL
ÍNDEX

TÍTOL I. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA TÈCNICA
1. Objecte del contracte
2. Característiques de l’oferta tècnica
2.1. Disposicions de caràcter general
2.2. Estructura de l’oferta tècnica
2.2.1. Proposta tecnològica
2.2.2. Proposta econòmica
2.2.3. Memòria descriptiva
TÍTOL II. RÈGIM ESPECÍFIC DE LA CONCESSIÓ
3. Drets i obligacions de la persona concessionària
4. Compromisos particulars de la persona licitadora

ANNEX I: Estructura de propietat i relacions de la persona licitadora amb altres
empreses.
ANNEX II: No transmissibilitat de la concessió.
ANNEX III: Compromisos particulars de la persona licitadora.
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TÍTOL I. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA TÈCNICA
1. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest plec és establir les clàusules administratives particulars que han
de regir l’adjudicació de les concessions en règim de gestió indirecta per particulars
per a l’explotació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència reservades per a Catalunya. Les freqüències i les zones de
servei per a les quals es pot concursar es relacionen a l’annex I del plec de clàusules
administratives, d’acord amb el que preveu el Pla tècnic nacional de radiodifusió
sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, aprovat pel Reial decret
964/2006, d’1 de setembre, amb exclusió de les que han estat destinades per la
Resolució PRE/3315/2006, de 17 d’octubre, a la prestació del servei públic
audiovisual per part de les corporacions locals o per altres entitats de titularitat
pública local.
2. Característiques de l’oferta tècnica
2.1. Disposicions de caràcter general
2.1.1. Les persones licitadores poden formular, amb subjecció en tot cas a les
exigències mínimes establertes en el present plec, els compromisos i les millores
que considerin oportuns en relació amb els diversos apartats de l’oferta tècnica, així
com oferir qualsevol tipus de garantia que considerin adequada per garantir el
compliment d’aquells compromisos.
2.1.2. Els documents que es presentin, enumerats a la clàusula 2.2 d’aquest plec de
prescripcions tècniques, no han d’excedir, conjuntament, amb exclusió de l’índex i
els mapes, les 150 pàgines, foliades, model DIN-A4, a doble espai i per una sola
cara, amb una lletra de cos no inferior a 12 i no superior a 14 punts.
Aquestes 150 pàgines s’han de distribuir de la manera següent: fins a 50 pàgines
per a la proposta tecnològica, fins a 50 pàgines per a la proposta econòmica i fins a
50 pàgines per a la memòria descriptiva. Així mateix, la proposta tecnològica ha
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d’estar

signada,

almenys,

per

un/a

enginyer/a

tècnic/a

o

superior

de

telecomunicacions titulat/ada i visada pel col·legi professional corresponent.
2.1.3. L’oferta tècnica ha de contenir una còpia de tota la documentació presentada
en suport paper i una altra en format electrònic pdf. En el cas de discordança entre la
documentació presentada en suport paper i la presentada en formar electrònic
prevaldrà la primera.
2.1.4. Els compromisos corresponents als apartats següents s’han de formular en
claredat i precisió.
2.1.5 No es valoraran aquelles proposicions que no continguin la totalitat de la
documentació, tant en paper com en suport informàtic, que s’assenyala en aquest
plec de clàusules.

2.2. Estructura de l’oferta tècnica
L’oferta tècnica s’estructura en els apartats següents:


Índex que ha de seguir estrictament els apartats d’aquesta clàusula.



Resum del contingut dels apartats de l’oferta tècnica, d’extensió màxima de 5
pàgines, en què es desglossin els apartats de l’oferta.



Proposta tecnològica.



Proposta econòmica.



Memòria descriptiva.



Compromisos particulars de la persona concessionària.

2.2.1. Proposta tecnològica
La proposta tecnològica ha de constar de la documentació que es detalla a
continuació, relativa a:
a. Mitjans tècnics i professionals
Aquesta clàusula ha d’incloure els apartats següents:
a.1. Infrastructures
a.1.1. Infrastructures per a la producció de continguts
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La persona licitadora ha d’aportar un pla d’infraestructures de producció en què es
faci referència a tots els recursos tècnics necessaris per a la gestió indirecta d’un
servei de radiodifusió sonora per a la zona de servei per la qual es concursa.
Els aspectes principals que ha de contenir el pla són els següents:


En relació amb la freqüència a la qual s’opta, la persona licitadora ha
d’indicar la ubicació dels estudis, incorporant-hi un plànol urbà a escala
1:5000, amb especificació de les dades relatives a l’adreça i al règim de
propietat, o, si s’escau, copropietat, lloguer o compartició.



El pla ha d’incorporar una descripció de les diferents àrees dels estudis i de
l'equipament per àrea. En especial, cal incloure-hi tots els aspectes
relacionats amb la redacció, els locutoris d'enregistrament i el control central
en termes de metres quadrats, mobiliari, cabines d'enregistrament, aïllament
acústic, climatització, instal·lació elèctrica i, en general, tots aquells altres
aspectes que resultin d'interès en relació amb el centre de producció.

a.1.2. Infrastructures del centre emissor

La persona licitadora ha de proporcionar la descripció dels paràmetres tècnics del
centre emissor. Concretament, ha d’especificar:
o

Freqüència i zona de servei per la qual es concursa.

o

Ubicació prevista del centre emissor (escala del plànol 1:5000).

o

Cobertura prevista i plànol de cobertura del centre emissor (escala del plànol
1:50.000).

o

Polarització.

o

Característiques de radiació.

o

Càlcul de la potència de sortida del transmissor.

o

Equip de transmissió.

o

Torre suport d'antenes.

o

Càlcul de les alçàries efectives.
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Així mateix cal realitzar una descripció de les possibles adaptacions necessàries per
adequar les instal·lacions del centre emissor.
a.1.3. Infrastructures de manteniment i suport tècnic

Pel que fa al funcionament de l’emissora, la persona licitadora ha de concretar les
previsions sobre el personal tècnic i de manteniment, amb indicació del seu perfil
curricular, que ha de donar servei amb caràcter fix i dependència directa de la
persona licitadora, així com la previsió dels serveis externs que cal contractar.
a.2. Equipaments

Pel que fa als equipaments de l’emissora, la persona licitadora ha de concretar la
informació següent:

a.2.1. Una descripció de les característiques tècniques de tots els recursos
relatius als equipaments d’àudio, informàtica, sistemes de gravació i edició,
emmagatzematge, etc. de què disposen o disposaran els estudis.

a.2.2. Una descripció del diagrama de blocs de l'emissora quant als equips,
en què consti la marca, el model i l'equipament d’àudio, el programari i el
maquinari emprat per a l'edició de l’àudio, l’emmagatzemament de l’àudio i el
canvi de formats, control de continuïtat, el modulador i el transmissor, el
sistema radiant i la resta d'equipament electrònic de l'emissora.
En el cas d'utilitzar unitats mòbils, cal indicar-ne també la marca, el model i la
configuració.
a.2.3. S’indicarà la compatibilitat electromagnètica dels equips, els aparells i
les instal·lacions que siguin de la seva responsabilitat.
a.2.4. La justificació de les instal·lacions de subministraments energètics i
elèctrics de què es disposa o es disposarà.

63

b. Pla de qualitat, continuïtat i manteniment
La persona licitadora ha d’aportar un pla de qualitat del servei que ha d'especificar
els extrems següents:
b.1. Especificitats, dins del pla de qualitat del servei, relatives a la forma en
què es proposa proveir un servei d’alta qualitat per a la radiodifusió sonora en
ones mètriques amb modulació de freqüència a la zona de servei en relació
amb la qual es presenta l’oferta, esmentant específicament els aspectes de
funcionament.
b.2. Processos per garantir la continuïtat del funcionament del servei
mitjançant procediments de redundància dels equipaments, mecanismes que
garanteixin la continuïtat i utilització de sistemes alternatius d’emergència de
subministrament d’energia elèctrica, així com procediments d’enrutament
automàtic en el cas d’avaries concretes.
b.3. Plans de manteniment de les instal·lacions.
c. Minimització de l’impacte mediambiental
En aquest apartat la persona licitadora ha de proporcionar detallada la informació
següent:
c.1. Forma en la qual la persona licitadora proposa la minimització de
l’impacte mediambiental pel que fa a la implantació de l’emissora,
especialment pel que fa a l’ús i aprofitament al màxim de les infraestructures i
compartir els emplaçaments, assegurant la protecció de les persones davant
les emissions electromagnètiques i la no-producció d’interferències a altres
serveis de radiocomunicació establerts legalment.
c.2. Els plans d’utilització d’energies renovables per a l’execució del projecte,
si n’hi haguessin.
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d. Millores i innovació tecnològica en la difusió i en els processos productius
En aquest apartat, la persona licitadora ha de proporcionar, detallada, la informació
següent:
d.1. La relativa a les actuacions de promoció de la societat de la informació i les
inversions i la producció de continguts i els nous serveis en l’àmbit de la zona de
servei en relació amb la qual es presenta l’oferta.
d.2. La relativa a les actuacions per a la contribució al desenvolupament
tecnològic i industrial de la zona de servei en relació amb la qual es presenta
l’oferta, com ara la transferència del coneixement, les metodologies i les eines
així com la creació de vies sòlides per a l’establiment de teixit empresarial, tant
en el projecte com en la programació.
d.3. El grau de compromís d’utilització de sistemes innovadors, com ara la
digitalització dels estudis, ràdio per internet, RDS, NETCASTING, sistemes de
millora de la qualitat sonora, etc.
d.4. La implantació i la prestació de serveis no existents en la zona de servei en
relació amb la qual es presenta l’oferta i en altres àrees adjacents;
d.5. L’especificació d’aquells aspectes que suposin una innovació tecnològica en
els processos productius i transaccionals dels programes i en el procés i la
transmissió dels senyals tant en les vies de contribució con en les de distribució.
e. Pla d’execució de les obres i instal·lacions
La persona licitadora ha d’aportar un pla d’execució de les obres i instal·lacions
necessàries per al funcionament de l’emissora, com a diagrama de Gantt o
equivalent, de manera que sigui possible veure l'ordre d'execució de les tasques i la
possibilitat de realitzar-les de forma simultània. Les obres d'execució tindran una
durada màxima de 12 mesos.
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2.2.2. Proposta econòmica
Sens perjudici de la informació inclosa en el sobre núm. 1, la proposta econòmica ha
de constar de la informació que es detalla a continuació, relativa a:
a. Estratègia productiva
La persona licitadora ha d’aportar i oferir informació detallada, indicant aquells
aspectes que fan referència a la zona de servei, i si s’escau, a l’àmbit de Catalunya,
sobre els punts següents:
a.1. Esquema del pla de producció, és a dir de les tasques i els recursos
necessaris per realitzar la producció, d’acord amb la proposta de programació i
els equipaments disponibles, i dels acords de subministrament de continguts i/o
de col·laboració amb altres empreses o entitats.
a.2. Descripció de l’estructura de personal, amb nombre total de persones
treballadores i distribució per àrees empresarials (informatius, programes, tècnics
i manteniment, comercials, administració, atenció a la persona oient, etc.) S’ha
d’incloure un organigrama i la descripció de l’equip directiu.
a.3. Concreció en relació amb la qualificació, la retribució i el tipus de contracte
(fix o temporal, per obra, parcial/temps complet), especificant si s’ajusten a les
tarifes mínimes orientatives publicades pel Col·legi de Periodistes de Catalunya,
així com a la resta de condicions laborals; s’ha d’especificar el nombre de
persones treballadores amb discapacitat a contractar, així com les mesures de
conciliació de la vida laboral i familiar previstes, i els plans de formació del
personal.
a.4. Detalls de les compres i la contractació de serveis externs, a empreses del
grup o alienes, així com la compra de programes externs i de música i drets
d’autors, amb especificació dels compromisos de compra o previsions de
despeses en música catalana.
a.5. Detall dels costos, amb criteris de comptabilitat analítica.

66

b. Programa d’inversions
Les persones licitadores han de detallar el programa d’inversions que inclogui la
inversió inicial i la prevista per als tres primers anys. Aquest programa s’ha de
desglossar en funció del tipus d’inversió considerada, indicant aquells aspectes que
facin referència a la zona de servei, i si s’escau, a l’àmbit de Catalunya, i ha
d’incloure els apartats següents:
b.1. La inversió en infraestructures, d’acord amb les especificacions consignades
en la proposta tecnològica.
b.2. La inversió en equipaments d’emissió, d’acord amb les especificacions
consignades en la proposta tecnològica. Si els equipaments no són propis, s’ha
d’especificar la inversió per a la connexió dels estudis amb el centre emissor i la
despesa prevista per a l’ús de la xarxa d’emissió. També s’ha d’especificar la
inversió prevista per a sistemes de distribució complementaris.
b.3. La inversió en sistemes de garantia de les emissions, d’acord amb les
especificacions consignades en la proposta tecnològica.
b.4. La inversió en equipaments de producció. S’ha d’especificar el volum de
producció previst (hores de producció pròpia) i les inversions en equipaments
propis, d’acord amb les especificacions consignades en la proposta tecnològica i
segons les necessitats de la programació.
b.5. Les inversions en obres, d’acord amb les especificacions consignades en la
proposta tecnològica.
b.6. El pressupost de manteniment.
c. Estratègia comercial
La proposta ha d’incloure tota la informació que permeti avaluar l’estratègia
comercial que pensin adoptar. En particular s’ha d’oferir informació detallada sobre
els punts següents:
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c.1. L’anàlisi del mercat potencial des del punt de vista de l’audiència en l’àrea de
referència així com la de la cadena, si escau, amb descripció de les seves
característiques. Aquesta descripció també ha d’incloure, si s’escau, l’audiència
d’altres emissores de la persona licitadora en la mateixa zona de servei, així com
les previsions en relació amb la quota d’audiència.
c.2. L’anàlisi del mercat potencial des del punt de vista dels anunciants. Aquesta
anàlisi ha d’incloure una previsió d’ingressos provinents del mercat publicitari, del
patrocini, de la publicitat associada a serveis de tarifació addicional i SMS o
MMS i altres, amb especificació del tipus i les formes de publicitat, local i de
cadena, així com dels acords de comercialització publicitària.
c.3. L’anàlisi del mercat potencial des del punt de vista de la competència (altres
prestadors de radiodifusió sonora de la zona de servei i altres suports
publicitaris) i dels proveïdors (proveïdors de serveis, equips i materials de la zona
de servei).
c.4. L’estratègia de comunicació i d’atenció a la persona usuària que inclogui
informació relativa a les mesures per promocionar l’oferta del prestador; mesures
d’atenció a la persona oient, incloent-hi els mecanismes de rectificació i defensa;
i mesures per promocionar les vendes i el control d’audiència, desglossat per
partides. Així mateix, la persona licitadora ha d’adjuntar-hi un pressupost de
comunicació.
d. Estructura de propietat i relacions de la persona licitadora amb altres
empreses
Les persones licitadores han de detallar tota la informació que permeti avaluar
l’estructura de propietat i les relacions amb altres empreses. En particular, han
d’acreditar els apartats següents:
d.1. En el supòsit que la persona licitadora sigui una persona jurídica, ha
d’acreditar, si escau, el compromís de no realitzar modificacions accionarials, per
un període superior a 3 anys, quan aquestes modificacions comportin un canvi
en el control de la societat, malgrat que no n’afecti

l’estructura accionarial

(annex I del plec de prescripcions tècniques).
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d.2. Una declaració responsable sobre la signatura eventual, amb expressió de
les condicions, d’acords de subministrament de programació, de publicitat o de
serveis addicionals amb altres empreses, tot concretant amb quines i si
pertanyen al mateix grup que la persona licitadora i en virtut de quina relació
(annex I del plec de prescripcions tècniques).

d.3. Una declaració responsable sobre la signatura l’eventual, amb expressió de
les condicions, d’acords de prestació de serveis auxiliars a la producció,
l’emissió, la difusió i la recepció de continguts radiofònics amb altres empreses,
tot concretant amb quines i si pertanyen al mateix grup que la persona licitadora i
en virtut de quina relació (annex I del plec de prescripcions tècniques).
.
e. Estratègia financera
La persona licitadora ha de subministrar informació sobre el finançament per atendre
les previsions del pla de negoci i el pla financer, tot descrivint la seva estratègia de
finançament, concretament la relativa a:
e.1. La concreció de les fonts de finançament segons les inversions previstes i
altres necessitats de finançament: aportacions dels socis, subvencions de
capital, deutes amb entitats de crèdit, deutes amb socis i/o altres empreses,
aclarint si són convertibles en accions.
e.2. La descripció de les condicions de l’endeutament, com ara terminis, tipus
d’interès i altres elements.
e.3. El pressupost de capital a tres anys, d’acord amb les previsions d’inversió i
els recursos financers.
e.4. El pressupost d’explotació a tres anys, d’acord amb l’estratègia productiva i
les previsions de vendes.
e.5. En el supòsit que es tracti d’una empresa ja operativa, els balanços i els
comptes de guanys i de pèrdues dels darrers dos anys.
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Quan la persona licitadora proposi en el seu pla financer l’establiment d’un nou
deute, haurà de justificar que el pot atendre mitjançant una declaració
d’intencions de les principals entitats financeres que hi intervinguin.

f. No transmissibilitat de la concessió
La persona licitadora ha d’aportar, si escau, un compromís de no transmetre la
concessió per un període superior a dos anys (annex II).
2.2.3. Memòria descriptiva
La memòria descriptiva ha d’incloure la programació que la persona licitadora preveu
desenvolupar per a la freqüència o freqüències objecte d’aquest concurs, tant en el
vessant general com en l’interès específic de l’oferta per a la zona de servei.
a. Tipus de programació
Cal fer referència del tipus de programació que es pretén implantar i especificar que
si es tracta d’una programació de radiodifusió sonora generalista o especialitzada
(en aquest darrer cas, indiqueu quina).
b. Projecte de programació
S’hi ha d’incloure la informació següent:
b.1. Un quadre de la graella tipus, amb indicació dels programes que s’emetran els
set dies de la setmana i les vint-i-quatre hores del dia (si en alguna franja horària no
es vol emetre, s’indicarà en el quadre “no emissió”), en què clarament es pugui
veure la durada horària de cada programa. S’assenyalarà els supòsits de redifusió.
Les modificacions successives de la programació hauran de respectar les línies
bàsiques de la graella tipus i els compromisos adquirits en el present plec de
prescripcions tècniques.
b.2. La descripció de cada programa previst en l’epígraf anterior. En aquest sentit,
s’indicarà, per cada programa:
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El nom o la identificació (en el cas que no tingui nom).



La durada.



L’objecte del programa.



L’origen de la producció.



El tipus de programa (informatiu, musical, altres).



L’audiència a la qual es dirigeix.



La dinàmica o metodologia de funcionament del programa.



La participació, si n’hi ha, d’agents externs al personal de l’emissora
(convidats, grups socials, persones expertes, etc.).



La promoció, si n’hi ha, de la igualtat d’oportunitats.



La llengua vehicular del programa.



L’emissió en cadena (en aquest cas, identifiqueu la cadena).



Si el programa està produït íntegrament per l’emissora i si és específic
per a l’àmbit territorial de cobertura de l’emissora.

b.3. A més, cal que la persona licitadora defineixi els extrems als quals fan referència
les lletres e, f, i i m de l’apartat 1 de l’article 53 LCA.
c. Horari d’emissió
S’ha d’especificar el temps d’emissió diària i setmanal que es proposa per a
l’emissora.
d. Aportacions realitzades en la programació de la radiodifusió sonora a
Catalunya
La persona licitadora ha d’especificar i acreditar, si s’escau, les aportacions
realitzades en la programació de la radiodifusió sonora a Catalunya. A més, ha
d’especificar i acreditar, si s’escau, les emissores que gestiona a Catalunya com a
concessionària, o aquelles altres amb les quals estigui associada o hi tingui relació
en virtut d’alguna fórmula similar. S’ha de fer constar la freqüència, el nom comercial,
la zona de servei i la programació de l’emissora o emissores.
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TÍTOL II. RÈGIM ESPECÍFIC DE LA CONCESSIÓ
3. Drets i obligacions de la persona concessionària
3.1. Són aplicables a la persona concessionària els drets i les obligacions establerts,
amb caràcter general, a la clàusula 29 del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen la present licitació.
3.2. Sens perjudici del que estableix l’epígraf anterior, són obligacions específiques
de la persona concessionària, les següents:
3.2.1. Respectar els paràmetres d’emissió i les característiques tècniques
que es fixin per a la difusió del servei de radiodifusió sonora, i no alterar-los
sense la autorització prèvia. En el supòsit en què d’acord amb la legislació
vigent, els paràmetres d’emissió i les característiques tècniques siguin
objecte de modificació respecte els assignats inicialment, la persona
concessionària s’ha d’adequar a les noves condicions d’emissió, sens
perjudici del que estableixi la normativa en matèria de contractació
administrativa respecte la modificació del contracte de gestió de serveis
públics.

3.2.2. Contractar les assegurances obligatòries de responsabilitat civil i sobre
el material afecte a l'explotació del servei públic de radiodifusió sonora en
ones mètriques amb modulació de freqüència.

3.2.3. Aplicar la normativa tècnica i en matèria de seguretat laboral que
correspongui, que minimitzi els riscs potencials per a persones usuàries o
empleades per l'ús i explotació dels sistemes i equips afectes a l'explotació
del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència.
3.2.4. Justificar el compliment dels límits màxims d'exposició als quals es
refereix l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, de desenvolupament del Reial
decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que
estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric,
restriccions a les emissions radioelèctriques i mesurades de protecció
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sanitària davant emissions radioelèctriques, en l'àrea propera al centre
emissor.
3.2.5. Complir amb les previsions que estableix el Decret 148/2001, de 29 de
maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres
instal·lacions de radiocomunicació, i la resta de la normativa aplicable en
matèria d’autorització ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació.
3.2.6. El compliment dels terminis d’execució i de posada en funcionament de
l’emissora, especialment, els següents:
a) L’esmena de defectes o mancances del projecte tècnic.
b) L’execució material de les obres i instal·lacions de l’emissora.
c) La sol·licitud d’inspecció de les instal·lacions.
d) L’esmena de les qüestions que es puguin detectar en la inspecció
de les instal·lacions.
e) La posada en funcionament de l’emissora, d’acord amb les
previsions legals, i amb els mitjans adequats des del punt de vista
dels recursos humans i professionals.
f)

L’adequació a la nova normativa que es pugui aprovar.

g) L’obligació d’instal·lar i de mantenir en bon estat de funcionament
l’equipament tècnic.

3.2.7. Abonar totes les despeses, incloses les fiscals, que es derivin de
l’execució del contracte.
3.2.8. Complir amb les obligacions que estableix la normativa vigent en
relació amb els continguts de la programació i la publicitat, així com les
previstes en aquest plec de prescripcions tècniques, en el plec de clàusules
administratives particulars, i en els compromisos particulars assumits per la
persona concessionària en la seva proposició.

4. Compromisos particulars de la persona licitadora
La persona licitadora assumeix una relació de compromisos, d’acord amb el
document que s’adjunta com a annex III d’aquest plec que, a més d’incloure els
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extrems als quals fa referència l’apartat 1 de l’article 53 LCA, incorpora aquells que
es desprenen de la proposta tecnològica, de la proposta econòmica i de la memòria
descriptiva que presenta.
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ANNEX I. Estructura de propietat i relacions de la persona licitadora amb altres
empreses.

En/Na ..........................................................., amb document nacional d’identitat o equivalent
número........................................,

en

nom

propi/en

nom

i

representació

de

.............................................., segons el poder atorgat ..................................................... amb domicili
a

efectes

de

notificació

a

................................................................................................................................................., licitador/a
de la/les concessió/concessions del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació
de freqüència de caràcter comercial a ...................................................., freqüència/es ........... MHz
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que la persona licitadora .............................................., durant el període concessional, no
realitzarà modificacions accionarials durant un període de .......... anys, quan aquestes
modificacions comportin un canvi en el control de la societat malgrat que no afectin la seva
estructura de capital.
2. Que la persona licitadora .............................................. té diversos acords de (indiqueu, si
s’escau,

si

són

de

subministrament

de

programació,

de

publicitat,

de

serveis

addicionals)....................................................................................

amb

............................................................................................................................., les condicions de
les

quals

són

les

següents

...................................................................................................................................................
3. Que la persona licitadora .............................................. té diversos acords de (indiqueu, si
s’escau, si són de prestació de serveis auxiliars de la producció, l’emissió, la difusió i la recepció
de

continguts

....................................................................................

amb

.............................................................................................................................................

les

condicions

radiofònics)

de

les

quals

són

les

següents

...................................................................................................................................................

I, perquè així consti, signo aquesta declaració.
..............................., .......... de........................... de 2008

75

ANNEX II. No transmissibilitat de la concessió.

En/Na ..........................................................., amb document nacional d’identitat o equivalent
número........................................,

en

nom

propi/en

nom

i

representació

de

.............................................., segons el poder atorgat .....................................................amb
domicili

a

efectes

de

notificació

a

.................................................................................................................................................,
licitador/a de la/les concessió/ns del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb
modulació de freqüència, de caràcter comercial, a ....................................................,
freqüència/es ........... MHz

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

Que la persona licitadora .............................................. no transmetrà la concessió per un
període de ......................................... anys (en tot cas ha de ser superior a dos anys).

I, perquè així consti, signo aquesta declaració.

..............................., .......... de........................... de 2008
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ANNEX III. Compromisos particulars de la persona licitadora

En/Na

...................................................,

amb

document

nacional

d’identitat

o

equivalent

número........................................, en nom propi/en nom i representació de ..............................................,
amb domicili a efectes de notificació a .............................................................................., licitador/a de la
concessió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència, de caràcter
comercial, a ...................................................., freqüència ........... MHz, s’obliga a complir els següents

COMPROMISOS, que són concreció del contingut de la proposició presentada al concurs públic per a
l’adjudicació de l’emissora esmentada i que s’incorporaran en tot cas, al contracte concessional:
1.

Proposta tecnològica

-

Indiqueu breument els compromisos que incorpora la proposta tecnològica .................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2. Proposta econòmica
-

3.

Indiqueu breument els compromisos que incorpora la proposta econòmica ...................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Memòria descriptiva

-

Indiqueu el tipus de programació (generalista o especialitzada [en aquest darrer cas, especifiqueu
quina]) ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

-

Realitzar .......... hores d’emissió diàries/setmanals durant tot l’any.

-

Identificar, si s’escau, les modalitats de redifusió total o parcial dels continguts ............................
..........................................................................................................................................................

-

Emetre en llengua catalana en un ...... % del temps total d’emissió diari/setmanal en les franges
horàries següents: ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
En el supòsit que la freqüència s’ubiqui a la Vall d’Aran, emetre en aranès en un ............% del
temps
total
d’emissió
diari/setmanal
en
les
franges
horàries
següents:
...............................................
...............................................................................................................................................................
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ÀNNEX III. Compromisos particulars de la persona licitadora (continuació)

-

Emetre cançons interpretades en llengua catalana en un ........ % del temps total
diari/setmanal

d’emissió

de

música

en

les

franges

horàries

següents:

..................................................................
En el supòsit que la freqüència s’ubiqui a la Vall d’Aran, emetre cançons interpretades
en aranès en un ........ % del temps total diari/setmanal d’emissió de música en les
franges

horàries

següents:

..........................................................................................................................................
-

Fomentar les diverses manifestacions de la cultura catalana, d’acord amb les
necessitats

culturals

específiques

que

reclami

l’audiència

..................................................................................
-

Indiqueu el .............% de producció pròpia

-

Indiqueu el ...............% de programació pròpia de l’emissora.

-

Indiqueu el ............ % de producció de programació específica per a la zona de servei
.

-

Indiqueu el ........... % d’emissió en cadena.

-

Indiqueu el ............ % de producció a Catalunya, indicant quin és en català.

-

Especificar,

si

s’escau,

la

manera

de

realitzar

les

desconnexions:

...............................................
-

Altres compromisos que la persona licitadora assumeix (indiqueu quins):
..........................................................
..........................................................
.........................................................
.........................................................
........................................................

I, perquè així consti signo aquest detall de compromisos.

......................................, ............ de ............................... de 2008
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