
 

 
 

MOCIÓ SOBRE LA RECEPCIÓ DE TV3 A LES ILLES BALEARS 
 
D’acord amb l’article 87 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 
del règim local de les Illes Balears, el grup municipal PSM-Entesa 
Nacionalista de Mallorca proposa al Ple d’aquest Ajuntament la discussió i 
aprovació de la següent moció: 
  
L’arribada de la TDT (televisió digital terrestre) pot significar un retrocés de 
la llengua catalana en l’àmbit televisiu. Cal girar-ho i aconseguir que suposi 
un augment de les hores d’emissió en català, en aquest sentit es pronuncià 
el Parlament de les Illes Balears en un acord de dia 3 de juny de 2008, 
encara ben actual; però el moment de l’apagada analògica s’aproxima i la 
situació no està resolta. 
 
Les emissores d’abast estatal no estan obligades a programar en la nostra 
llengua i, a la pràctica, només RTVE mantindrà alguna desconnexió. Així 
doncs, l’ús de la llengua catalana quedarà circumscrit a les televisions 
autonòmiques, insulars i locals, i a les procedents d’altres territoris de 
llengua catalana. Per tant, en el millor dels casos, només un terç de la 
programació que podran veure els telespectadors de les Balears per TDT 
serà en llengua catalana.  
 
La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística, estableix que el 
català ha de ser la llengua usual en emissores de ràdio i de televisió i en els 
altres mitjans de comunicació social de titularitat de l’Administració 
autonòmica o sotmesos a la seva gestió.  Això no obstant, la presència de la 
llengua catalana en la TDT a les televisions locals de les Illes Balears està 
regulada de manera insuficient en el Decret 31/2006, de 31 de març, sobre 
el règim jurídic de les concessions de TDT en l’àmbit de les Illes Balears.  
 
La Llei 3/1986, també obliga al Govern a assegurar l’arribada a les Balears 
del màxim de canals en llengua catalana. Durant els darrers anys, i gràcies 
en bona mesura als esforços de la societat civil, amb l’OCB en primer 
terme, s’han pogut veure a les Balears TV3, Canal 33, Canal 9 i Punt 2; als 
quals ja no s’han sumat els canals que han aparegut posteriorment o 
d’altres privats.  
 
El 16 de desembre de 2005 es signà un acord de reciprocitat entre el 
Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya, i entre IB3 i la 
CCMA, que garanteix que TV3 arribi a les Illes Balears i IB3 a Catalunya a 
través de TDT. Per la seva banda, el Govern espanyol havia de concedir un 
múltiplex específicament per a l’emissió a les Illes de televisions en català, 
aprofitant el qual s’acorda la recepció a les Balears de dos canals de la 
CCMA, sense especificar quins. Però l’acord inclou altres aspectes, com ara 



 

l’exclusió dels programes de producció aliena o d’esports dels quals les dues 
entitats tenguin drets. 
  
L’acord és insuficient: tant pel que fa a l’exclusió de continguts als quals 
podran accedir els ciutadans de les Illes Balears, com perquè no garanteix 
l’arribada de més emissores de televisió en català, que ha de ser una 
prioritat dels poders públics davant l’augment del nombre d’hores d’emissió 
en castellà que suposarà l’entrada de la TDT.  
  
De moment, no hi ha acords de reciprocitat amb RTVV o amb Andorra 
Televisió. 
 
Per tot això, el grup municipal PSM-Entesa Nacionalista de Mallorca 
presenta al Ple municipal els següents acords per a la seva aprovació: 
 
Primer.- Instar el Govern de les Illes Balears a procurar la modificació de 
l’acord amb la Generalitat de Catalunya, a fi de no tapar en cap cas les 
emissions d’una i altra, i garantir la recepció de la totalitat de canals 
autonòmics de ràdio i televisió en llengua catalana d’ambdues comunitats. 
 
Segon.- Instar el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a adoptar 
els acords necessaris per incrementar al màxim els canals en llengua 
catalana que es rebin a les Illes Balears amb l’assignació dels corresponents 
múltiplex en TDT. 
 
Tercer.- Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar la cooperació entre 
l’Ens Públic RTVIB (IB3) i els distints agents autonòmics, insulars o locals, 
públics o privats, de les televisions dels territoris de parla catalana que facin 
servir aquest idioma, per a posar en marxa experiències conjuntes, en 
especial pel que fa als canals temàtics. 
 
Quart.- Instar el Govern de les Illes Balears a ampliar els convenis 
d’intercanvi d’emissions amb les radiotelevisions públiques d’Andorra i del 
País Valencià per a possibilitar la seva futura recepció a través de la 
concessió de noves freqüències de TDT. 
 
Cinquè.- Instar el Govern de les Illes Balears que garanteixi el compliment 
de la normativa que regula l’ús de la llengua catalana en el canals de 
televisió de gestió privada de concessió autonòmica. 
 
 
 
El portaveu del grup municipal. 
 


