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Antecedents 

 

Al llarg de la seua història, el Consell Valencià de Cultura (CVC) sempre ha mostrat un especial 

interés per l’audiovisual valencià, així com per la salvaguarda i custòdia dels arxius històrics, 

administratius, electrònics i audiovisuals de la Comunitat Valenciana (CV), com a part essencial 

de la nostra memòria històrica. 

 

La nostra preocupació per la situació dels arxius es remunta als informes redactats en 1987 

sobre els arxius de la Corona d’Aragó, i a les Jornades sobre cultura a la CV (biblioteques, 

arxius, centres documentals), que van tenir lloc en 1997. 

 

El nostre interés per l’audiovisual valencià es concreta en treballs com l’Informe sobre els 

recursos Audiovisuals de la CV, d’abril de 2004, que suggeria la creació d’una mediateca 

valenciana que agrupara tot el material audiovisual existent, o l’Informe sobre la Llei del cine i 

la seua aplicació, de desembre de 2008, sobre la Llei estatal 55/2007, de 28 de desembre, que 

explicava com l’activitat cinematogràfica i audiovisual forma un sector estratègic de la nostra 

cultura i economia. 

 

Cal mencionar també, des del punt de vista arxivístic, el nostre Informe sobre la possible 

creació d’un arxiu fotogràfic valencià o Museu de la Fotografia, de juliol de 2010. 

 

Posteriorment, en març de 2012 i a petició de la Conselleria de Presidència de la Generalitat, 

redactàrem un Informe sobre l’Avantprojecte de Llei de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), en el 

qual advertíem dels problemes que podien sorgir davant de l’ERO proposat, i també per 

tramitar el nou text legislatiu sense tenir en compte la Llei 7/2010 General de Comunicació 

Audiovisual, que estava tramitant-se en eixe moment. 

 

Déiem llavors “que la falta d’eixa informació pot conduir a errors que posarien en risc 

l’aplicació d’esta norma en un futur pròxim”. 

 

En juny de 2013 elaboràrem un altre Informe sobre el lliure comerç del sector audiovisual, 

amb un apartat referit a la situació  a la CV. També en juny d’eixe mateix any, el Comité 

d’Empresa de RTVV ens va enviar un document  sobre diferents aspectes relatius a la 

documentació i al patrimoni audiovisual, que podrien veure’s afectats per l’ERO. 

 

Preocupats per la problemàtica que travessava Radiotelevisió Valenciana, en juliol de 2013 

elaboràrem un informe específic, titulat Sobre la situació de l’arxiu de RTVV. 
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A pesar del nostre avís sobre la fragilitat de l’avantprojecte de Llei de RTVV i de l’ERO, la 

Generalitat va seguir avant amb el seu projecte, amb les conseqüències que coneixem. El 6 de 

novembre, el Tribunal Superior de Justícia va declarar nul l’ERO. i el 29 de novembre de 2013 

va deixar d’emetre  RTVV. En el ple de desembre de 2013, el Consell Valencià de Cultura va 

aprovar una declaració titulada Sobre els Arxius de RTVV, en la qual se sol·licitava a la 

Generalitat la custòdia i la conservació dels dits arxius, part important de la nostra cultura, 

amb mesures concretes d’actuació. 

 

El tancament de RTVV va fer saltar totes les alarmes en el si del CVC. En desembre de 2013, 

en la sessió constitutiva del  Consell Assessor de CulturArts, el conseller Francisco Pérez Puche, 

representant del CVC en el dit organisme, va defensar la protecció de l’arxiu audiovisual de 

RTVV. 

 

El 20 de febrer de 2014 va tenir lloc en el CVC una taula redona: Les indústries culturals a la 

Comunitat Valenciana, que va descriure un quadro desolador de la situació actual del sector, 

agreujada amb el tancament de RTVV, motor indiscutible de la indústria audiovisual 

valenciana. 

 

Conseqüència d’eixa taula redona va ser un informe aprovat en la sessió plenària de 29 d’abril 

de 2014: La situació de les indústries culturals del sector del llibre, arts escèniques i 

audiovisual. 

 

En  maig de 2014 van concloure els treballs de la comissió de Promoció Cultural sobre el tema, 

que es van plasmar en un informe exhaustiu i documentat, titulat Informe sobre la situació 

actual de l’Audiovisual Valencià, aprovat pel Ple en sessió del 26 del mateix mes. 

 

Conscient de l’impacte que ha suposat el tancament de RTVV, i mogut per la seua vocació de 

servici a la societat valenciana, el CVC va organitzar una taula redona el 27 de novembre de 

2014, per a debatre sobre una Nova TV pública valenciana. 

 

Situació actual 

 

És fàcil comprovar, examinant estos antecedents, l’interés que des de sempre ha tingut el CVC 

pels arxius, i en particular pels arxius audiovisuals, que comprenen una part important de la 

nostra història recent. 

 

Preocupada, com altres comissions, per la situació en què havien quedat els arxius 

audiovisuals i administratius de RTVV, des del tancament de novembre de 2013, la Comissió 

Jurídica va proposar sol·licitar una visita al complex de RTVV a Burjassot. 

 

Després d’algunes cartes i telefonades es va obtenir l’autorització de la Generalitat i 

l’aquiescència dels tres liquidadors de l’ens, que ens va permetre realitzar una visita a les 

instal·lacions i mantenir una reunió de treball amb els liquidadors i responsables de l’arxiu 

audiovisual. 
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La visita va tenir lloc el dia 23 d’octubre de 2014. 

 

Els membres del CVC vam ser rebuts per dos membres de la Comissió Liquidadora, per la cap 

del departament de documentació i per la responsable del departament d’informació. 

 

En tot moment se’ns va informar amb detall de quina és la situació dels arxius audiovisuals. 

 

En l’actualitat hi ha 23 persones inventariant i digitalitzant els arxius. 

 

L’arxiu audiovisual consta de 250.000 cintes. Hi ha 50.000 hores d’imatges digitalitzades i en 

queden 101.800 pendents. 

 

L’arxiu sonor de la televisió consta de 12.000 CD.  

 

El de la ràdio inclou 3500 DAT, 28.000 registres en el servidor i 30.000 CD. 

 

Els materials de les delegacions de Castelló de la Plana i de Madrid, com els llibres i discos, 

estan correctament registrats i catalogats. També els llibres de la ràdio estan ja registrats i 

catalogats. No així el material discogràfic i d’altres suports, que ja ha arribat a les instal·lacions 

de Burjassot però es troba sense registrar ni catalogar. 

 

Falta inventariar, entre altres molts, els fons procedents de la delegació d’Alacant i de Ràdio 9 

en part. 

 

L’arxiu que conté les històries clíniques del personal de RTVV es custodia en les instal·lacions 

de l’ens. Una part no significativa de l’arxiu administratiu també es troba en l’edifici de 

Burjassot, en els departaments corresponents, i la resta es conserva en els magatzems d’una 

empresa especialitzada a conservar documents. Els magatzems es troben en el polígon 

industrial de Mas del Jutge, en terme de Torrent. 

 

Se’ns va indicar que el contracte amb l’empresa Recall Information Management finalitzava en 

desembre de 2014 i que la Comissió Liquidadora recomanaria no renovar el contracte i 

traslladar la documentació a les dependències de RTVV. Segons la informació rebuda, eixa 

documentació ja estava emmagatzemada per empreses externes quan RTVV es trobava 

operativa. 

 

S’han digitalitzat unes 50.000 hores de gravació audiovisual. S’intenta prioritzar les gravacions 

úniques (efectuades per RTVV) i les de fets irrepetibles. Calculen que amb els treballadors 

actuals, i afegint els arxius de la ràdio i els de Madrid, Alacant i Castelló, tardaran uns 10 anys 

a digitalitzar i inventariar el material de què actualment disposen. 

 

També se’ns va informar que no hi ha servici de préstec, i només s’atenen puntualment les 

peticions dels antics treballadors que necessiten algun material per als seus currículums. 
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Els liquidadors ens van informar de que, una vegada feta la liquidació, ignoren què se’n farà de 

l’edifici. Segons la seua opinió, en cas de venda caldria retirar-ne tots els béns culturals que 

s’hi troben i protegir-los degudament. 

 

Consideracions 

 

Entenem que la Comunitat Valenciana necessita una TV pública valenciana que potencie la 

nostra cultura, els nostres senyals d’identitat i especialment la llengua pròpia, que servisca 

com a motor de les nostres indústries culturals i que contribuïsca a revitalitzar sectors com el 

del llibre, les arts escèniques, l’audiovisual, el doblatge, els videoclips, la música… 

 

Entenem també que és la Generalitat Valenciana qui hauria d’assumir eixe repte de futur, i 

presentar una proposta que en garantisca la realització. A més, la Generalitat Valenciana 

hauria de presentar un pla de protecció i usos de l’edifici de RTVV. 

 

Una vegada liquidat l’ens, la guarda i custòdia dels arxius administratius i audiovisuals de 

RTVV depén de la Generalitat Valenciana. 

 

 Conclusions: 

 

1) El Consell Valencià de Cultura agraïx la col·laboració prestada per la Generalitat 

Valenciana, la Comissió Liquidadora i els treballadors dels departaments de 

Comunicació i de Documentació, en la seua visita del 23 d’octubre de 2014. 

2) La Generalitat Valenciana hauria de presentar un pla estratègic que garantira el futur 

dels arxius en les millors condicions, i una proposta concreta per a inventariar i 

digitalitzar en un temps breu tots els fons presents i futurs de RTVV.   

3) El CVC insta a la Generalitat Valenciana a vigilar que els treballs de la Comissió 

liquidadora, els quals es preveia enllestir abans del 31 de desembre de 2014, es 

completen com més prompte millor. 

4) Es considera prioritari que la Generalitat assumisca la seua responsabilitat de guarda i 

custòdia de tots els arxius, tant administratius com audiovisuals. És necessari 

evitar la fragmentació dels arxius que suposa situar-los en diversos dipòsits; per 

tant és convenient ubicar en un espai únic tots els arxius, tant els administratius 

com els audiovisuals. 

5) Es recomana que almenys se subroguen els 23 treballadors (documentalistes i arxivers) 

actuals a la Generalitat Valenciana, per a evitar que es detinga el procés de 

catalogació, registre i digitalització dels diferents arxius. Igualment, caldria 

accelerar el procés de digitalització a fi d’evitar el deteriorament dels registres. 

Finalment, recomanem elaborar un pla d’ús dels arxius per part de particulars i 

institucions. 

6) S’insta a la Generalitat Valenciana a aprovar un pressupost per a l’any 2015 que ho 

garantisca. 
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7) Se l’insta, igualment, a definir quin serà el procediment de traspàs de l’arxiu de RTVV a 

la Generalitat. 

 

El present informe es traslladarà a la Presidència de la Generalitat, a la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esports, a Culturarts, a la Comissió Liquidadora, al Comité d’empresa de RTVV i a la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

 

 

 


