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Antecedents 

En compliment de l’Article 5.1.b) de la Llei 12/85 de 30 d’octubre, la Conselleria de Presidència 

de la Generalitat Valenciana va traslladar l’Avantprojecte de Llei de la Radiotelevisió Valenciana 

al Consell Valencià de Cultura, perquè emetera un informe sobre el seu contingut. 

Traslladat l’esmentat text a la Comissió Jurídica i d’Interpretació Reglamentària, la comissió ha 

estudiat l’Avantprojecte i n’emet l’informe corresponent. 

El Consell Valencià de Cultura entén i desitja que una Llei de la importància i la repercussió 

d’esta que se sotmet al seu examen hauria d’aconseguir el mateix grau de consens que va 

tenir la precedent, de l’any 1984, la qual cosa suposaria un bagatge d’alt valor cívic i polític 

que podria garantir la seua vigència durant almenys uns altres 28 anys.  Ens pareixeria 

desitjable que la llei recuperara l’esperit   que va donar lloc a l’aparició de Canal 9: un territori, 

una llengua, un poble i una televisió pública vertebrats per RTVV, per a salvaguardar la nostra 

identitat cultural en l’espectre televisiu. 

Després de conéixer els continguts de l’avantprojecte proposat, esta comissió  ha arribat a les 

següents  

Observacions i recomanacions 

Preliminar 

Davant de la imminència d’un ERO sobre l’actual plantilla de l’Ens Públic RTVV i les seues 

societats, del qual encara se’n desconeixen els detalls, i davant de la modificació prevista de la 

Llei 7/2010, General de Comunicació Audiovisual, en allò que pot afectar determinats aspectes 

de la gestió de les ràdios i televisions públiques autonòmiques, la qual modificació tampoc no 

s’ha concretat, no pareix convenient tramitar l’actual text legislatiu sense disposar d’una 

informació real sobre l’abast d’estos nous paràmetres. La falta d’eixa informació pot conduir a 

errors  que posarien en risc l’aplicació d’esta norma en un futur pròxim. 

És per això que, per a tramitar adequadament l’Avantprojecte de Llei de RTVV, seria 

convenient conéixer ambdós aspectes. 
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Servici públic 

La finalitat d’esta Llei ha de ser garantir un servici públic que unisca Credibilitat, Objectivitat i 

Pluralitat, seguint tres línies de treball: informació, cultura i coneixement, i entreteniment, i 

garantint l’especificitat autonòmica de la nostra comunitat. Considerem que el 'servici públic' 

ha de diferenciar-se de l’oferta privada. Entenem que un servici públic no ha de treballar 

només per l’audiència, ha d’intentar ser 'exemplar' en temes com la protecció de la infància, 

programació infantil i educativa, foment de la ciència i el progrés cultural, i servir d’aglutinant 

de la cultura valenciana al servici de tots els valencians. 

La RTVV hauria de considerar-se un instrument al servici de la societat valenciana tant dins 

com fora de les seues fronteres, útil per a fomentar el desenrotllament econòmic, social i 

cultural, la visibilitat del territori, el procés de normalització lingüística, els senyals d’identitat 

col·lectius tradicionals i actuals, i per a servir de mecanisme d’estímul per al sector audiovisual 

valencià. 

El CVC considera que la qualitat informativa es basa en la radical separació entre fets i 

opinions, i que només els principis de veracitat, comprovació, testimoni, prova i contrast de les 

fonts, aconseguixen l’equilibri informatiu necessari per a garantir l’objectivitat. 

El CVC considera que  la neutralitat general exigida molt específicament per un model de ràdio 

i televisió públiques es podria reforçar introduint en el sistema controls de qualitat exigents i 

consells informatius a l’estil de RTVE, eficaços per a defensar, sense detriment de la llibertat 

professional, els interessos de tots els espectadors i els valors implícits en esta Llei, uns valors 

que les emissores hauran de respectar en tot moment. 

Política de personal 

Convindria que en el Preàmbul de la Llei es fera referència als drets i les obligacions de tots els 

professionals de les arts i les ciències de la televisió i dels periodistes, dins d’un marc de 

pluralitat i llibertat informativa. 

També convindria que la Llei de RTVV definira les necessitats de personal que estructuralment 

tindrà el Grup, per a marcar el criteri que ha d’orientar la fixació de les dimensions de la seua 

plantilla. Que privilegie com a objectius de l’empresa tant la producció pròpia com la formació 

contínua dels professionals i l’adaptació a nous mètodes i formats de producció, a fi de donar 

un servici públic cada vegada millor. 
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Seria desitjable que l’Avantprojecte de Llei reflectira les funcions, els drets, les obligacions i la 

resta d’atribucions del personal amb detall, desenrotllant el Capítol V, i que, a més, 

s’explicaren les divisions dels processos  de treball. 

Haurien de revisar-se els criteris de contractació d’acomiadament i destitució  en la redacció de 

l’Article 44. En el seu segon punt, on diu: “El Grup implantarà per als seus treballadors una 

política de recursos humans que contemplarà un sistema de gestió i transmissió del 

coneixement a través d’avaluacions d’exercici”, hauria de figurar una nova redacció que 

ajudaria a aclarir el text. Sobretot per la falta de desenrotllament concret del capítol V de 

l’Avantprojecte.  

També observem que l’articulat de la Llei hauria d’explicitar que han de crear-se els òrgans de 

control intern que l’empresa crega convenients amb el concurs dels professionals treballadors. 

El text hauria d’explicitar en el seu articulat la seua estructura i funcionament, per a assegurar  

tant la pluralitat informativa com l’excel·lència en el compliment de la funció de servici públic. 

Comptabilitat analítica 

La referència a la comptabilitat analítica que es fa en l’exposició de motius i es plasma en 

l’articulat, ha d’entendre’s sobre les exigències que ja es van plantejar en la normativa 

europea i es van incorporar en la regulació de la radiotelevisió pública estatal, i que en 

l’actualitat estan incloses en la Ley 17/2006 per a la Corporación RTVE. 

En canvi, la RTVV, tant l’actual com la que es preveurà en la futura Llei, haurà de seguir els 

criteris bàsics establits en l’Article 43 de la Llei 7/2010. 

Cal preguntar-se, d’altra banda, si estos criteris que haurien de complir-se s’estan aplicant en 

l’actualitat. Sobre estos postulats, considerem que la nova regulació pot resultar positiva per a 

la producció cultural i audiovisual valenciana, ja que en la seua major part s’ajusta als criteris 

del servici públic. 

No obstant això, convé advertir que, per a poder aplicar la dita comptabilitat, hauran 

d’ampliar-se i detallar-se més, en la descripció que se’n fa en l’Avantprojecte, els continguts 

del servici públic.  

Així mateix, tal com s’anuncia en l’exposició de motius amb la possibilitat de “la implantació 

progressiva de cadenes temàtiques, i del desenvolupament digital”, i es concreta en el punt 2 

de l’Article 2, o pot concloure’s a partir del punt 4 de l’Article 3, considerem que la nostra TV 

pública autonòmica no hauria d’incloure canals de pagament, sinó que hauria de mantenir la 

seua condició d’absoluta gratuïtat. A més, esta implantació és contrària al que preveu la 
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legislació bàsica estatal sobre la matèria, en l’Article 40.2 de la Llei 7/2010, per la qual cosa 

resulta un mandat contrari a l’actual marc normatiu i constitucional. En conseqüència, esperem 

que s’elimine esta incoherència jurídica i d’essència sobre el que ha de ser una televisió 

pública, oberta a tots. 

Contracte programa 

Un aspecte que considerem positiu és la introducció del Contracte Programa de tres anualitats 

de duració que fixa els límits i compromet els seus compliments, evitant desfasaments 

econòmics que seran sancionats si superen el 10% de beneficis o el 7% de pèrdues. Des del 

CVC considerem que els servicis previstos en el Contracte Programa han d’orientar-se, també, 

a donar a conéixer la riquesa i diversitat de tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

Convindria que la Llei fixara l’extensió dels compromisos del Contracte Programa i que se’n 

desenvolupen tots els aspectes, per tal que esta Llei predefinisca ja els continguts que seran 

finançats. A més, és convenient que, per tal que la Llei contemple amb precisió  el 

desplegament i l’aplicació d’este Contracte Programa, la divisió que es pretén dels 

pressupostos en dos partides, una per a despeses de servici públic i una altra per a allò que no 

es considere tal servici, siga explicada amb més detall. 

També seria desitjable que s’introduiren en l’articulat de la Llei altres possibles vies de 

finançament i comercialització, complementàries al Contracte Programa, que respecten  els 

criteris de servici públic, i que potser no s’han valorat: noves formes de publicitat, mecenatge, 

aportacions solidàries, esponsorització d’empreses valencianes, etc. 

Atés que l’accés general dels ciutadans a la cultura pot quedar condicionat pel seu lloc de 

residència i per les seues possibilitats econòmiques, el Contracte Programa podria donar 

cobertura a noves propostes de difusió de la cultura. La retransmissió en directe i en diferit de 

concerts, espectacles d’arts escèniques, òpera i ballet, i també una generosa informació sobre 

exposicions o esdeveniments culturals que tinguen lloc en les infraestructures públiques de les 

tres províncies valencianes, seria un just retorn de les inversions impositives dels ciutadans 

que, de forma presencial, no puguen assistir a estos esdeveniments. 

Producció pròpia 

La Televisió Pública és l’expressió de la indústria audiovisual valenciana. Els contractes 

programa haurien de reforçar la relació laboral i creativa amb el nostre sector audiovisual 

privat. No obstant això, el CVC creu convenient que el Grup RTVV SA impulse la producció 

pròpia de la seua programació, i tracte de realitzar la majoria dels programes difosos en els 

canals generalistes, atenent als recursos materials i humans dels quals disposa. 
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Considerem adequat mantenir la importància de la publicitat per al seu finançament no públic, 

atés que la seua eliminació posaria en risc tot el projecte, especialment en uns moments de 

crisi econòmica en què s’ha retallat este tipus d’inversions, reduïdes a les que es consideren 

més importants i rendibles. No obstant això, hauria de recomanar-se que la dita publicitat 

s’emetera preferentment en valencià, per a afavorir la nostra indústria i la nostra cultura.  

L’àmplia renovació tecnològica que es proposa, i que segons l’Avantprojecte afectarà els 

formats d’emissió, les tecnologies de producció i els processos de generació de continguts i 

servicis, fa preveure una inversió elevadíssima, per a aconseguir el nivell actual de la 

competència. Per eixe motiu, i per a poder contemplar-la de manera específica, esta previsió 

hauria de detallar-se o quantificar-se. 

Gestió  

En el punt 1 de l’Article 7 s’expressen les distintes formes de gestió a realitzar per la TV 

autonòmica d’una manera potser confusa, que convé aclarir degudament en consideració de la 

importància i la transcendència del seu contingut.  

De la mateixa manera, en el punt 3 s’indica que “la TV autonòmica podrà prestar servicis de 

telecomunicacions a tercers”, sense especificar quins servicis, de quin tipus i en quines 

condicions, especialment en referència a la seua quantia o gratuïtat segons el tipus 

d’esdeveniment a traslladar. Per això, també en este punt resulta necessària una precisió i 

acotació dels servicis. 

Després de llegir el punt 4 de l’Article 7, recomanem la seua eliminació de la Llei, en evitació 

del risc econòmic que es puga causar a l’erari públic. 

Així mateix, respecte al punt 6 i per idèntics motius que en el punt anterior, considerem 

inadequada la possibilitat de crear fundacions. La TV i la ràdio són activitats molt clares i 

definides que al nostre entendre no necessiten de cap fundació per a exercir la seua funció. 

Tampoc considerem adequat que es faculte la Direcció General a contractar despeses o 

inversions de fins a “5 milions d’euros a l’any” sense el coneixement i l’aprovació del Consell. 

És una quantitat molt elevada, i si, a més, es recorre al procediment d’adjudicacions parcials, 

pot donar lloc a sorpreses que tiren per terra tot el Contracte Programa.  

Recomanem, doncs, una reconsideració d’esta quantitat, fins a un límit molt més baix i 

raonable. 
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Esta recomanació és també aplicable als apartats o) i s) de l’Article 22, en els quals es parla de 

les funcions del director general. 

Ens pareix molt més raonable que respecte a este punt ens atinguem a allò que ha acordat el 

consell d’Administració de RTVE, el qual ha revocat l’autorització al director general de poder 

contractar lliurement fins a 7 milions d’euros, i ha reduït la xifra fins als cinc-cents mil euros, 

sent les quantitats superiors supeditades al coneixement i la competència del Consell 

d’Administració. Esta afirmació cal reiterar-la respecte als continguts dels apartats o) i s) de 

l’Article 22. 

Govern 

En l’Article 8, apartat 2, apareix per primera vegada la referència a l’anomenada “Junta 

General”, a la qual s’atribuïx la missió de redactar els estatuts socials de l’entitat. No obstant 

això, en cap moment no se’n detalla la composició.  

El mateix pot dir-se dels punts 1 i 2 de l’Article 13, en l’apartat f), del punt 1 de l’Article 15, 

del punt 6 de l’Article 16 i del punt 2 de la Disposició transitòria Primera, en els quals hi ha 

noves referències a la inexistent Junta General. 

Davant d’esta llacuna jurídica, hi ha la possibilitat que, amb una interpretació prou 

alambinada, s’arribe a entendre que és al Consell (Govern de la Generalitat Valenciana) a qui li 

correspon ser la Junta General, la qual cosa encara complicaria més els diversos processos.  

Per això, resulta necessari detallar en el text de l’Avantprojecte la composició del dit 

organisme, el qual hauria de formar-se amb els consellers que anomena el Parlament Valencià 

i es constituïxen en Consell d’Administració, que és l’òrgan que pren totes les decisions. A més, 

esta solució és la que s’articula en la legislació comparada, com és el cas de la Llei 17/2006. 

En relació amb la contractació i el seguiment de l’obligació prevista en l’Article 28 sobre 

finançament anticipat de pel·lícules europees, el qual ha d’ajustar-se al que preveu la Llei 

7/2010, considerem que el Consell d’Administració hauria d’intervenir-hi en major grau, per a 

la seua aprovació i seguiment. 

Oferta 

Respecte a l’oferta de la RTVV, l’Article 29 a) proposa l’existència de “un nombre suficient de 

canals radiofònics que diferencien i identifiquen els continguts i el públic objectiu al qual es 

dirigixen”. Desconeixem a quants canals es referix el text amb el concepte “suficient”, però 

més que la quantitat, considerem prioritària la qualitat i creiem que haurien de tractar-se amb 



   
  
 
 
   

7 

 

preferència temes de la nostra terra, la seua història, la seua cultura, les seues tradicions i les 

notícies d’actualitat relacionades amb la Comunitat Valenciana.  

Seria convenient la revisió del punt 3 de l’Article 25. Considerem que els prestadors dels 

servicis de ràdio i televisió de la comunitat, tant públics com privats, poden ser la competència 

empresarial directa de RTVV en el seu territori, i ens costa entendre quin benefici aportaria açò 

al grup. La Llei hauria de prefigurar els objectius que serien lícits i els que no. 

Arxius 

Després d’una intensa vida informativa i documental que va començar en la tardor de 1988, la 

Ràdio i la Televisió valencianes s’han convertit en un Arxiu de la Memòria del poble valencià. 

Eixe riquíssim bagatge informatiu ha de continuar existint i s’ha de fomentar. Així mateix, 

hauria de continuar estant en mans d’una gestió pública a fi que tot el poble valencià puga 

tenir un accés fàcil als seus continguts. 

El dit patrimoni hauria de ser protegit per la Generalitat Valenciana com un Bé d’Interés 

Cultural, o figura semblant de la Llei de patrimoni, per a assegurar en el futur la seua 

salvaguarda davant de qualsevol eventualitat. 

També convindria que la Llei introduira l’obligació de compartir amb l’Arxiu de la Filmoteca 

Valenciana polítiques de foment de la cultura cinematogràfica i acords de cessió de materials, 

que permeten unir sinergies per a la consecució dels objectius de servici públic de les dos 

entitats. 

Que la Llei protegisca l’ús actual de l’edifici de RTVV com a centre de producció i seu central 

del Grup RTVV SA. 

Promoció Cultural 

 La Ràdio i la Televisió valencianes són, en estos moments, una de les poques vies perquè els 

xiquets i els jóvens valencians tinguen al seu abast una programació en valencià adequada a la 

seua edat. La permanència d’eixe servici ha de ser especialment cuidada i ampliar-se l’emissió 

en valencià a tota la programació dels canals del grup RTVV, tal com es fa en les respectives 

lleis de les altres comunitats autònomes amb llengua pròpia.  

La Ràdio i la Televisió valencianes, en la seua concepció de servici públic, haurien de ser un 

instrument idoni per a la producció de programes de caràcter didàctic, sobre la nostra cultura, 

art, història, festes, escriptors i artistes.  
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El CVC considera que el Grup Radiotelevisió Valenciana hauria de fer una tasca de promoció, 

difusió i protecció del valencià com a llengua pròpia. No debades l’Estatut d’Autonomia de la 

Comunitat Valenciana disposa que s’atorgue protecció especial al valencià, i el Grup és un 

vehicle escaient per a aconseguir tal objectiu. En la mateixa direcció apunta l’Article 25 de la 

Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià, la qual disposa l’impuls de l’ús del valencià en les 

emissores de ràdio i televisió.  

És natural, doncs, que des del CVC defensem la nostra llengua i la nostra cultura i per tant que 

el contingut de l’Article 5 siga revisat en eixe sentit. 

Per tot allò que s’ha argumentat, esta Comissió Jurídica i d’Interpretació Reglamentària 

recomana al Ple del Consell Valencià de Cultura que emeta com a 

Conclusió 

Que es consideren en l’esmentat Avantprojecte les observacions i recomanacions que conté 

este informe. 

Es traslladarà a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, al Consell de 

Radiotelevisió Valenciana, a la Comissió de RTVV de les Corts Valencianes i a la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies. 

 


