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b) La segona llicència es concedeix al distribuïdor 
quan aquest acrediti que la pel·lícula ha estat estrenada 
en alguna de les poblacions següents: Madrid, Barcelona, 
València, Sevilla, Bilbao, Saragossa, Màlaga, la Corunya, 
Alacant o Valladolid.

c) La tercera llicència es concedeix al distribuïdor 
quan aquest acrediti que la pel·lícula ha aconseguit uns 
ingressos bruts a taquilla de vint milions de pessetes o 
quan la pel·lícula sigui estrenada a vint capitals de provín-
cia, a més de la que va servir per obtenir la segona lli-
cència.

d) La quarta llicència es concedeix al distribuïdor 
quan aquest acrediti que la pel·lícula ha obtingut uns 
ingressos bruts de taquilla per un import trenta milions de 
pessetes.

e) La cinquena llicència es concedeix al distribuïdor 
quan aquest acrediti que la pel·lícula ha assolit una recap-
tació bruta a taquilla de vuitanta-cinc milions de pes-
setes.

Article quart.
No cobreixen quota de pantalla ni de distribució les 

pel·lícules espanyoles següents:
a) Les produïdes per l’Estat, les entitats estatals 

autònomes, ens territorials autònoms i corporacions 
locals.

b) Els noticiaris cinematogràfics, les que tinguin un 
mer caràcter publicitari i les de propaganda de partits.

c) Les que només es puguin exhibir a les sales reser-
vades a les pel·lícules de caràcter pornogràfic o exaltado-
res de la violència.

d) Les que per sentència ferma es declarin en algun 
aspecte constitutives de delicte, a partir del moment en 
què es produeixi aquesta declaració, deixant de banda els 
drets adquirits pel distribuïdor i per l’exhibidor amb ante-
rioritat a la fermesa de la sentència.

e) Les realitzades amb material d’arxiu en un percen-
tatge superior al cinquanta per cent de la seva durada, i 
les que en la mateixa proporció es limitin a reproduir amb 
material ja filmat, espectacles, entrevistes, enquestes i 
reportatges, llevat que, excepcionalment, atenent els seus 
valors culturals o artístics, el Ministeri de Cultura disposi 
el contrari.

Article cinquè.
U. Constitueix una infracció molt greu l’incompliment 

de la quota de pantalla en un percentatge superior al vint 
per cent referit al nombre de dies d’exhibició de pel·lícules 
espanyoles que correspongui projectar a cada sala en 
aplicació del que disposen els articles primer i segon 
d’aquesta Llei.

Dos. Constitueix una infracció greu l’incompliment 
de la quota de pantalla en un percentatge superior al deu 
per cent i que no excedeixi el vint per cent.

Tres. Es considera una infracció lleu l’incompliment 
de la quota de pantalla en un percentatge no superior al 
deu per cent.

Article sisè.
U. Per raó de les infraccions a què es refereix l’article 

anterior es poden imposar les sancions següents:
a) En les infraccions molt greus: multa de fins a dos 

milions de pessetes.
b) En les infraccions greus: multa de fins a un milió 

de pessetes.
c) En les infraccions lleus: multa de fins a dues-cen-

tes mil pessetes.

La competència per a la imposició d’aquestes san-
cions correspon al Ministeri de Cultura.

Dos. Independentment de la imposició de la sanció 
de multa que sigui procedent en cada cas, la reiteració en 

l’incompliment greu o molt greu de la quota de pantalla 
produïda en un període no superior a tres anys, així com 
les infraccions de caràcter molt greu quan l’incompliment 
de la quota de pantalla excedeixi el quaranta per cent, el 
Consell de Ministres les pot sancionar amb el tancament 
del local fins a sis mesos.

Article setè.
La falsedat per part d’una empresa distribuïdora en 

les dades que acreditin la contractació de pel·lícules 
espanyoles i altres requisits a què es refereix l’article ter-
cer, el Consell de Ministres la pot sancionar amb una 
multa de fins a vint-i-cinc milions de pessetes.

Article vuitè.
La imposició de sancions per incompliment del que es 

preceptua en matèria de quota de pantalla no eximeix les 
sales d’exhibició cinematogràfica de l’obligació de com-
pletar la quota establerta per a pel·lícules espanyoles, en 
el termini d’un any des de la notificació de la sanció.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El Govern, a proposta del Ministeri de Cultura, amb la 
consulta prèvia a les associacions professionals afectades 
per la matèria, pot acordar anualment, a partir del trenta-u 
de desembre de mil nou-cents vuitanta-u, la modificació 
de la proporcionalitat fixada per a les quotes de pantalla i 
distribució en la mesura que ho aconsellin les necessitats 
del mercat cinematogràfic espanyol. En qualsevol cas, la 
supressió eventual, a partir d’aquesta data, de la quota de 
distribució s’ha de fer per llei.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S’autoritza el Govern a dictar, a proposta del ministre 
de Cultura, les disposicions de desplegament d’aquesta 
Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la publica-
ció en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, deu de gener de mil nou-cents 
vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 724 LLEI 4/1980, de 10 de gener, d’Estatut de la 
ràdio i la televisió. («BOE» 11, de 12-1-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei. 

Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 
següent i jo la sanciono.

La necessitat d’establir unes normes clares i precises 
amb rang de llei per al funcionament de la ràdio i la tele-
visió procedeix de la Constitució i del pluralisme polític 
que proclama com a valor de l’ordenament jurídic. La 
radiodifusió i la televisió, configurades com a servei 
públic essencial, la titularitat del qual correspon a l’Estat, 
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es concep com un vehicle essencial d’informació i partici-
pació política dels ciutadans, de formació de l’opinió 
pública, de cooperació amb el sistema educatiu, de difu-
sió de la cultura espanyola i de les seves nacionalitats i 
regions, així com un mitjà capital per contribuir al fet que 
la llibertat i la igualtat siguin reals i efectives, amb espe-
cial atenció a la protecció dels marginats i a la no-discri-
minació de la dona.

En l’elaboració d’aquest Estatut s’ha partit de la Cons-
titució, de l’experiència d’altres països amb sistemes 
democràtics de la mateixa orientació i de la pròpia realitat 
de la regulació de la qual es tracta.

Des del punt de vista orgànic, les competències de la 
radiodifusió i la televisió, la titularitat estatal de la qual 
roman, s’encomana a l’ens públic RTVE, la naturalesa 
administrativa del qual respon al principi de descentralit-
zació funcional, però la seva gestió se sotmet a les nor-
mes del dret privat. Dins l’ens públic s’estableixen, per a 
una gestió més eficaç, les societats estatals Ràdio Nacio-
nal d’Espanya, Ràdio Cadena Espanyola i Televisió Espa-
nyola.

Com a elements més significatius de la Llei, hi desta-
quen els principis inspiradors de les activitats en matèria 
de radiodifusió i televisió que figuren a l’article quart; la 
designació parlamentària dels membres del Consell 
d’Administració de l’ens públic RTVE, respecte dels quals 
s’adopten mesures tendents a garantir la seva professio-
nalitat i un alt grau d’independència; la distribució de 
competències entre el Consell d’Administració, òrgan de 
nova creació, i el director general; la possibilitat d’establir 
un canal de televisió de titularitat estatal per a l’àmbit 
territorial de cada comunitat autònoma i sota la seva ges-
tió, que es complementa amb un grau de participació 
significatiu en els òrgans territorials de RTVE; l’accés als 
espais de radiodifusió i televisió per part dels grups 
socials i polítics més significatius; la regulació del dret de 
rectificació que, per primera vegada, s’estableix en el nos-
tre ordenament jurídic per als mitjans de comunicació de 
masses que són objecte d’aquesta Llei; la limitació i con-
trol de la publicitat, així com la creació, en fi, d’una comis-
sió parlamentària del Congrés dels Diputats per exercir el 
control de l’actuació de les tres societats estatals depen-
dents de l’ens públic RTVE.

Des del punt de vista de l’organització interna de l’ens 
públic i de les seves societats, cal posar en relleu, d’una 
banda, que els pressupostos i el seu finançament se sub-
jecten a unes normes que garanteixen un control eficaç i, 
d’altra banda, que el personal procedent dels organismes 
autònoms que s’extingeixen passa a integrar-se en el nou 
ens públic i les seves societats respectant els seus drets 
adquirits, i que se’ls garanteix una representació impor-
tant en els consells assessors, de manera que la seva veu 
sigui escoltada abans d’adoptar decisions que l’afectin.

La finalitat última de la Llei és crear una estructura 
organitzativa que, inspirada en els principis que informen 
la Constitució, sigui prou àgil per canalitzar els objectius 
al principi expressats en una societat que, com qualsevol 
societat moderna, està en transformació permanent.

CAPÍTOL PRIMER

Principis generals i àmbit d’aplicació

Article primer.

U. Els mitjans de comunicació social a què es refe-
reix aquest Estatut són la radiodifusió i la televisió.

Dos. La radiodifusió i la televisió són serveis públics 
essencials la titularitat dels quals correspon a l’Estat.

Tres. S’entén per radiodifusió la producció i difusió 
de sons mitjançant emissions radioelèctriques a través 
d’ones o mitjançant cables, destinades mediatament o 
immediatament al públic en general o bé a un sector 

d’aquest, amb fins polítics, religiosos, culturals, educa-
tius, artístics, informatius, comercials, de mer esbarjo o 
publicitaris.

Quatre. S’entén per televisió la producció i transmis-
sió d’imatges i sons simultàniament, a través d’ones o 
mitjançant cables destinats mediata o immediatament al 
públic en general o a un sector del mateix, amb fins polí-
tics, religiosos, culturals, educatius, artístics, informatius, 
comercials, de mer esbarjo o publicitaris.

Article segon.

U. Aquest Estatut i les seves disposicions comple-
mentàries d’ordre tècnic constitueixen les normes bàsi-
ques del règim dels serveis públics de radiodifusió i tele-
visió i són d’aplicació general en tot el territori nacional.

Dos. El Govern pot concedir a les comunitats autò-
nomes, amb l’autorització prèvia per llei de les Corts 
Generals, la gestió directa d’un canal de televisió de titu-
laritat estatal que es creï específicament per a l’àmbit 
territorial de cada comunitat autònoma.

Tres. L’organització i el control parlamentari del ter-
cer canal regional previst al paràgraf anterior, així com de 
la radiodifusió i televisió en el mateix àmbit territorial, 
s’articulen orgànicament i funcionalment d’acord amb els 
criteris establerts als articles cinquè a dotze i vint-i-sis 
d’aquest Estatut, i segons llei de la comunitat autònoma.

Quatre. L’atribució de freqüències i potències, l’ha 
d’efectuar el Govern amb l’informe previ dels serveis tèc-
nics de l’ens públic Radiotelevisió Espanyola (RTVE), en 
aplicació dels acords i convenis internacionals i de les 
resolucions o directrius dels òrgans internacionals als 
quals pertany Espanya i que vinculin l’Estat espanyol.

Article tercer.

Aquest Estatut s’interpreta i s’aplica d’acord amb els 
criteris de respecte, promoció i defensa dels valors de 
l’ordenament constitucional.

Article quart.

L’activitat dels mitjans de comunicació social de l’Estat 
s’inspira en els principis següents:

a) L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les infor-
macions.

b) La separació entre informacions i opinions, la 
identificació dels que sustenten aquestes últimes i la seva 
lliure expressió, amb els límits de l’apartat quatre de 
l’article vint de la Constitució.

c) El respecte pel pluralisme polític, religiós, social, 
cultural i lingüístic.

d) El respecte per l’honor, la fama, la vida privada de 
les persones i tots els drets i llibertats que reconeix la 
Constitució.

e) La protecció de la joventut i de la infància.
f) El respecte pels valors d’igualtat recollits a l’article 

catorze de la Constitució.

CAPÍTOL II

Organització

SECCIÓ I. DE L’ENS PÚBLIC RTVE

Article cinquè.

U. Les funcions que corresponen a l’Estat com a titu-
lar dels serveis públics de radiodifusió i televisió 
s’exerceixen a través de l’ens públic RTVE.

Dos. RTVE, com a entitat de dret públic, amb perso-
nalitat jurídica pròpia, està sotmesa exclusivament a 
aquest Estatut i a les seves disposicions complemen-
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tàries. En les seves relacions jurídiques externes, en les 
adquisicions patrimonials i contractació està subjecta, 
sense excepcions, al dret privat.

Tres. Les funcions que s’atribueixen a l’ens públic 
Radiotelevisió Espanyola s’entenen sens perjudici de les 
atribuïdes en aquest Estatut al Govern, o a les Corts Gene-
rals, i de les que en període de campanya electoral assu-
meixi la Junta Electoral Central.

SECCIÓ II. DELS ÒRGANS DE L’ENS PÚBLIC RTVE

Article sisè.

L’ens públic RTVE s’estructura, als efectes del seu fun-
cionament, administració general i alta direcció en els 
òrgans següents:

a) Consell d’Administració.
b) Consellers assessors de Ràdio Nacional d’Espanya 

(RNE), Ràdio Cadena Espanyola (RCE) i Televisió Espa-
nyola (TVE).

c) Director general.

SECCIÓ III. DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Article setè.

U. El Consell d’Administració es compon de dotze 
membres, elegits per a cada legislatura, la meitat pel Con-
grés i la meitat pel Senat, mitjançant una majoria de dos 
terços de la Cambra, entre persones de mèrits professio-
nals rellevants.

Dos. Les vacants que es produeixin, les cobreix la 
Cambra corresponent d’acord amb el procediment ante-
rior.

Tres. Els acords del Consell d’Administració s’adopten 
per la majoria de membres presents, llevat en els casos 
en què aquest Estatut exigeixi una majoria qualificada.

Quatre. La condició de membres del Consell 
d’Administració és incompatible amb qualsevol vincula-
ció directa o indirecta a empreses publicitàries, de pro-
ducció de programes filmats, gravats en magnetoscopi o 
radiofònics, cases discogràfiques o qualsevol tipus 
d’entitats relacionades amb el subministrament o dotació 
de material o programes a RTVE i les seves societats. 
També és incompatible amb tot tipus de prestació de ser-
veis o relació laboral en actiu amb RTVE i les seves socie-
tats.

Cinc. La Presidència del consell d’Administració és 
purament funcional i s’exerceix de forma rotativa per 
mesos entre els seus membres.

Sis. Els membres del Consell d’Administració cessen 
en els seus càrrecs en finalitzar la legislatura correspo-
nent, tot i que continuen exercint les seves funcions fins a 
la presa de possessió dels nous vocals.

Article vuitè.

U. Corresponen al Consell d’Administració les com-
petències següents:

a) Vetllar pel compliment, en la programació, del que 
disposa el capítol primer d’aquesta Llei.

b) Emetre el seu parer sobre el nomenament del 
director general, que, perquè sigui afirmatiu, s’ha de for-
mular per acord de dos terços dels seus membres. Si no 
s’assoleix la majoria indicada, s’entén que el Consell 
d’Administració s’absté d’emetre el seu parer sobre el 
nomenament de director general, i el tràmit es considera 
complert.

c) Rebre notificació prèvia del nomenament i cessa-
ment dels directors de RTVE i de les seves societats.

d) Aprovar, a proposta del director general de RTVE, 
el pla d’activitats de l’ens públic, i fixar els principis bàsics 
i les línies generals de la programació, així com el pla 
d’actuació de les diferents societats de RTVE.

e) Aprovar la memòria anual relativa al desenvolu-
pament de les activitats de RTVE, així com de les societats 
estatals establertes en aquest Estatut.

f) Aprovar, amb caràcter definitiu, les plantilles de 
RTVE i les seves modificacions, així com les de les seves 
societats.

g) Aprovar el règim de retribucions del personal de 
RTVE i de les seves societats.

h) Aprovar l’avantprojecte de pressupost de RTVE i 
de les seves societats.

i) Informar dels projectes de disposició que es pro-
posi dictar el Govern en matèria de publicitat.

j) Dictar normes reguladores respecte a l’emissió de 
publicitat per RTVE, atesos el control de qualitat d’aquesta, 
el contingut dels missatges publicitaris i l’adequació del 
temps de publicitat a la programació i a les necessitats 
dels mitjans.

k) Determinar semestralment el percentatge d’hores 
de programació destinades als grups polítics i socials sig-
nificatius, i fixar els criteris de distribució entre aquests  
en compliment del que estableix l’article vint de la Consti-
tució.

l) Conèixer i resoldre en la forma prevista a l’apartat 
dos de l’article vint-i-cinc els conflictes que es puguin 
plantejar en relació amb el dret de rectificació.

m) Determinar anualment el percentatge de produc-
ció pròpia que s’ha d’incloure en la programació de cada 
mitjà.

n) Conèixer de les qüestions que, fins i tot no sent de 
la seva competència, el director general de RTVE ha de 
sotmetre a la seva consideració.

Dos. Els acords a què es refereixen els apartats d), f), 
g), h) i k) s’adopten per majoria de dos terços dels mem-
bres del Consell d’Administració. Pel que fa a l’apartat d), 
n’hi ha prou amb la majoria absoluta de membres del 
Consell d’Administració una vegada hagi transcorregut un 
mes sense que hi hagi acord per majoria qualificada. Pel 
que fa a l’apartat h), i en cas que no s’arribi a un acord per 
majoria de dos terços, l’avantprojecte de pressupost s’ha 
de remetre al Govern en el termini legal, i s’hi ha de fer 
constar el sentit del vot de cadascun dels membres del 
Consell d’Administració.

SECCIÓ IV. DELS CONSELLS ASSESSORS

Article novè.

U. Els consells assessors de RNE, RCE i TVE estan 
compostos pels membres següents:

a) Cinc representants dels treballadors designats per 
les seccions de les centrals sindicals més representatives, 
segons criteris de proporcionalitat.

b) Cinc representants designats per l’Institut 
d’Espanya, d’acord amb el Consell d’Administració, entre 
persones amb mèrits culturals rellevants.

c) Cinc representants de l’Administració pública, 
designats pel Govern.

d) Cinc representants d’altres entitats autònomes o 
preautonòmiques, designats per aquestes en la forma 
que reglamentàriament es determini i que garanteixi la 
presència successiva de totes en cada Consell Assessor.

Dos. El Consell Assessor de cada mitjà, l’ha de con-
vocar almenys semestralment el Consell d’Administració i 
ha d’emetre opinió o dictamen quan li siguin expressa-
ment requerits pel Consell d’Administració i, en tot cas, 
respecte a les competències que sobre programació 
s’atribueixen a l’article vuitè al Consell d’Administració.
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SECCIÓ V. DEL DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

Article deu.

U. El director general el nomena el Govern, escoltat 
el Consell d’Administració.

Dos. El mandat del director general és de quatre 
anys, llevat de dissolució anticipada de les Corts Gene-
rals. En aquest cas  continua en el càrrec fins a la designa-
ció de director general.

Tres. El director general és l’òrgan executiu de RTVE 
i assisteix amb veu i vot a les reunions del seu Consell 
d’Administració, amb l’única excepció de les qüestions 
que l’afectin personalment.

Quatre. El càrrec de director general és incompatible 
amb el mandat parlamentari i amb qualsevol vinculació 
directa o indirecta a empreses publicitàries, de producció 
de programes filmats, gravats en magnetoscopi o radio-
fònics, cases discogràfiques o qualsevol altre tipus 
d’entitats relacionades amb el subministrament o dotació 
de material o programes a RTVE i les seves societats.

Article onze.

Corresponen al director general les atribucions 
següents:

a) Complir i fer complir les disposicions que regeixin 
l’ens públic, així com els acords adoptats pel Consell 
d’Administració en les matèries que siguin competència 
d’aquest òrgan col·legiat.

b) Sotmetre a l’aprovació del Consell d’Administració 
amb prou antelació el pla anual de treball i la memòria 
econòmica anual, així com els avantprojectes de pressu-
postos de l’ens públic i de les societats estatals.

c) Impulsar, orientar, coordinar i inspeccionar els ser-
veis de RTVE i de les societats estatals i dictar les disposi-
cions, instruccions i circulars relatives al funcionament o a 
l’organització interna d’aquestes, tot això sens perjudici de 
les competències del Consell d’Administració.

d) Actuar com a òrgan de contractació de RTVE i de 
les seves societats.

e) Autoritzar els pagaments i despeses de RTVE i de 
les seves societats.

f) Organitzar la direcció i nomenar amb criteris de 
professionalitat el personal directiu de RTVE i de les seves 
societats, i notificar amb caràcter previ aquests nomena-
ments al Consell d’Administració de RTVE.

g) L’ordenació de la programació de conformitat 
amb els principis bàsics aprovats pel Consell d’Adminis-
tració.

Article dotze.

U. El Govern pot cessar el director general, escoltat 
el Consell d’Administració, mitjançant una resolució moti-
vada per alguna de les causes següents:

a) Impossibilitat física o malaltia d’una durada supe-
rior a sis mesos continus.

b) Incompetència manifesta o actuació contrària als 
criteris, principis o objectius a què es refereixen els arti-
cles tercer i quart d’aquest Estatut.

c) Condemna per delicte dolós.

Dos. El Govern pot cessar el director general a pro-
posta del Consell d’Administració adoptada per majoria 
de dos terços i fonamentada en alguna de les causes que 
estableix aquest article.

SECCIÓ VI. DE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE RTVE

Article tretze.

RTVE, a través de la seva organització territorial, ha 
d’elaborar una proposta de programació específica de 

ràdio i televisió que s’ha d’emetre en l’àmbit territorial de 
la nacionalitat o regió que correspongui, salvaguardant el 
percentatge i la distribució de les hores establertes per a 
la programació nacional que el Govern fixi anualment a 
proposta conjunta del Consell d’Administració i del direc-
tor general de RTVE.

Article catorze.

U. A cada comunitat autònoma hi ha d’haver un 
delegat territorial de RTVE nomenat pel director general 
de RTVE, escoltat l’òrgan representatiu que amb aquests 
fins es constitueixi a la comunitat autònoma. Si s’escau, 
també hi ha d’haver un director de cadascun dels mitjans 
(RNE, RCE i TVE) nomenats pel director general de RTVE.

Dos. El delegat territorial està assistit per un consell 
assessor nomenat per l’òrgan de govern de la comunitat 
autònoma, i la composició del qual es determina per llei 
territorial. El consell assessor estudia les necessitats i 
capacitats de la comunitat autònoma amb vista a la des-
centralització adequada dels serveis de ràdio i televisió i 
en especial de la societat estatal RCE, i formula, a través 
del delegat territorial, les recomanacions que estimi opor-
tunes al Consell d’Administració de RTVE.

Article quinze.

El delegat territorial, amb l’audiència prèvia del Con-
sell Assessor de la comunitat autònoma, ha d’elevar al 
director general de RTVE una proposta anual sobre la pro-
gramació i l’horari d’emissió en l’àmbit territorial corres-
ponent. El director general de RTVE, juntament amb el 
seu informe, ha de sotmetre la proposta al Consell 
d’Administració de RTVE.

CAPÍTOL III

Maneres de gestió

SECCIÓ I. GESTIÓ PÚBLICA

Article setze.

U. La gestió dels serveis públics de radiodifusió i 
televisió que correspon a l’ens públic RTVE es regeix per 
les disposicions d’aquest Estatut i es realitza mitjançant 
l’adscripció dels serveis comuns que s’estableixin regla-
mentàriament.

Dos. Dels acords que dictin els òrgans de govern de 
l’ens públic RTVE i de les pretensions que en relació amb 
aquests es dedueixin ha de conèixer la jurisdicció que en 
cada cas correspongui sense necessitat de formular la 
reclamació prèvia en via governativa.

SECCIÓ II. GESTIÓ MERCANTIL

Article disset.

U. La gestió del servei públic de radiodifusió es rea-
litza per mitjà de les societats estatals següents:

Ràdio Nacional d’Espanya (RNE).
Ràdio Cadena Espanyola (RCE), que comprèn les 

emissores sota l’indicatiu REM-CAR i CES.

Dos. La gestió del servei públic de televisió es reali-
tza per mitjà d’una societat estatal, que es denomina Tele-
visió Espanyola (TVE).

Article divuit.

El capital de les societats a què es refereix l’article 
anterior és íntegrament estatal, pertany en la seva totali-
tat a l’ens públic RTVE i no es pot alienar, hipotecar, gra-
var, pignorar o cedir en qualsevol forma onerosa o gra-
tuïta.
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Article dinou.

U. Les societats estatals, encarregades de la gestió 
dels serveis públics de radiodifusió i televisió, estan regi-
des pel dret privat, sense més excepcions que les recolli-
des en aquest Estatut.

Dos. En els seus estatuts han d’establir el càrrec 
d’administrador únic, que ha de ser el director del mitjà, 
nomenat i separat pel director general, amb la notificació 
prèvia al Consell d’Administració. Els directors dels mit-
jans, sota la supervisió del director general, són els res-
ponsables de la programació.

Tres. El càrrec de director d’un mitjà és incompatible 
amb qualsevol vinculació directa o indirecta a empreses 
publicitàries de producció de programes filmats, gravats 
en magnetoscopi o radiofònics, cases discogràfiques o 
qualsevol altre tipus d’entitats relacionades amb el sub-
ministrament o dotació de material o programes a RTVE i 
les seves societats.

Article vint.

U. El Govern, a proposta del director general, i 
d’acord amb el Consell d’Administració de RTVE, pot crear 
societats filials a les àrees de comercialització, cable i mit-
jans anàlegs, per tal de garantir la gestió més eficaç.

Dos. L’organització i gestió de la xarxa de difusió 
s’ha d’acomodar en tot cas a les exigències que deriven 
de la supremacia de l’interès de l’Estat en la pròpia 
xarxa.

Tres. Les societats filials que es creïn han de ser, en 
tot cas, de capital íntegrament estatal i amb els privilegis 
i prohibicions a què es refereixen els articles anteriors.

CAPÍTOL IV

Programació i control

SECCIÓ I. DIRECTRIUS DE PROGRAMACIÓ

Article vint-i-u.

El Govern pot fixar periòdicament les obligacions que 
deriven de la naturalesa de servei públic de RTVE i fer-les 
complir, amb la consulta prèvia al Consell d’Adminis-
tració.

Article vint-i-dos.

El Govern pot fer que es programin i es difonguin 
totes les declaracions o comunicacions oficials d’interès 
públic que estimi necessàries, amb indicació de l’origen. 
Per raons d’urgència, apreciades pel mateix Govern, 
aquests comunicats i declaracions tenen efecte imme-
diat.

SECCIÓ II. PERÍODES I CAMPANYES ELECTORALS

Article vint-i-tres.

Durant les campanyes electorals s’ha d’aplicar el 
règim especial que prevegin les normes electorals. La 
seva aplicació i el seu control s’han de deferir a la Junta 
Electoral Central, que ha de complir la seva tasca a través 
del Consell d’Administració i del director general.

SECCIÓ III. PLURALISME DEMOCRÀTIC I ACCÉS ALS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ

Article vint-i-quatre.

La disposició d’espais a RCE, RNE, i TVE s’ha de con-
cretar de manera que accedeixin a aquests mitjans de 
comunicació els grups socials i polítics més significatius. 

Amb aquesta finalitat, el Consell d’Administració, d’acord 
amb el director general, en l’exercici de les seves respec-
tives competències, han de tenir en compte criteris objec-
tius, com ara representació parlamentària, implantació 
sindical, àmbit territorial d’actuació i altres de similars.

SECCIÓ IV. DRET DE RECTIFICACIÓ

Article vint-i-cinc.

U. Qui pateixi una lesió directa i expressa en els seus 
legítims interessos morals, en virtut de dades o fets con-
crets contraris a la veritat i difosos a través d’una informa-
ció radiofònica o televisiva, pot sol·licitar per escrit en el 
termini de set dies des de la difusió de la informació que 
sigui transmesa la rectificació corresponent.

Dos. La petició de rectificació, que s’ha d’acompanyar 
de la documentació en què es basi o contenir la indicació 
del lloc en què aquesta es trobi, s’ha d’adreçar al director 
del mitjà que hagi de procedir a la seva transmissió.

Tres. La delegació de la rectificació per part del director 
del mitjà de què es tracti por ser recorreguda en el termini de 
cinc dies a través del director general de RTVE davant el 
Consell d’Administració de RTVE, que ha de resoldre sense 
que sigui procedent cap recurs administratiu.

Quatre. La difusió, si s’escau, de la rectificació que 
acordi el Consell d’Administració s’ha de subjectar a les 
exigències que deriven de la naturalesa del mitjà i a les 
necessitats objectives de la programació.

Cinc. Acordada la rectificació, s’ha d’emetre en un 
termini no superior a set dies.

SECCIÓ V. CONTROL PARLAMENTARI DIRECTE

Article vint-i-sis.

Es constitueix una comissió parlamentària del Con-
grés dels Diputats de conformitat amb el que disposi el 
Reglament de la Cambra. Aquesta Comissió exerceix el 
control de l’actuació de RNE, RCE i TVE de tal manera que 
no impedeixi el funcionament dels mitjans.

CAPÍTOL V

Pressupostos i finançament

Article vint-i-set.

El pressupost de l’ens públic RTVE s’ha d’ajustar al 
que preveu la Llei general pressupostària, sens perjudici 
de les singularitats que preveu aquest Estatut.

Article vint-i-vuit.

U. RNE, RCE i TVE tenen pressupostos separats, que 
adjunts als pressupostos generals de l’Estat són objecte 
d’aprovació per les Corts Generals.

Dos. Les societats filials a què es refereix l’article vint 
d’aquest Estatut estan subjectes al mateix règim pressu-
postari.

Article vint-i-nou.

U. El pressupost de cada mitjà i, si s’escau, de cada 
societat filial, s’ha d’elaborar i gestionar sota el principi 
d’equilibri pressupostari.

Dos. La comptabilitat s’ha d’ajustar a les normes 
legals aplicables a les societats estatals.

Article trenta.

U. S’han de retre comptes periòdicament de la ges-
tió pressupostària davant la Comissió Parlamentària a 
què es refereix l’article vint-i-sis d’aquest Estatut.
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Dos. En els termes que estableixi la seva llei orgà-
nica, el Tribunal de Comptes ha d’informar la Comissió 
Parlamentària sobre la gestió econòmica i pressupostària, 
tant de l’ens públic RTVE com de les societats estatals 
RNE, RCE i TVE i, si s’escau, de les societats filials que es 
creïn.

Article trenta-u.

Sens perjudici del pressupost de l’ens públic RTVE i 
dels pressupostos de les societats anònimes estatals, s’ha 
d’establir un pressupost consolidat amb la finalitat 
d’evitar dèficits de caixa eventuals o definitius i de 
permetre’n la cobertura mitjançant el superàvit dels orga-
nismes i entitats integrats en aquest pressupost conso-
lidat.

Per virtut d’aquest Estatut, s’autoritza el règim de 
minoració d’ingressos respecte del pressupost de l’ens 
públic RTVE.

Article trenta-dos.

U. L’ens públic RTVE es finança amb càrrec als pres-
supostos generals de l’Estat i mitjançant els ingressos i 
rendiments de les activitats que realitzi.

Dos. El finançament de les societats gestores dels 
serveis públics de radiodifusió i de TVE s’han de realitzar 
de la manera següent:

a) RCE, mitjançant subvencions consignades en els 
pressupostos generals de l’Estat i ingressos comercials 
propis.

b) RNE, mitjançant subvencions consignades en els 
pressupostos generals de l’Estat i ingressos comercials 
propis.

c) TVE, mitjançant subvencions consignades en els 
pressupostos generals de l’Estat, la comercialització i 
venda dels seus productes, una participació limitada en el 
mercat de la publicitat i, si s’escau, mitjançant una taxa o 
cànon sobre la tinença de receptors que inicialment 
només grava la dels televisors en color.

Article trenta-tres.

El règim de contractació de les societats anònimes 
estatals s’ha de subjectar en tot cas al dret privat, sense 
excepció quant als actes separables i al règim de respon-
sabilitat contractual o aquil·liana.

CAPÍTOL VI

Patrimoni

Article trenta-quatre.

U. Tant el patrimoni de l’ens públic RTVE, com el de 
les societats de capital íntegrament estatal, tenen la con-
sideració de domini públic, com a patrimoni afecte al 
servei públic corresponent i, en conseqüència, estan 
exempts de tota classe de tributs o gravàmens, tant de 
l’Estat o altres ens públics com de les comunitats autòno-
mes o altres ens locals. No tenen valor ni efecte jurídic els 
pactes mitjançant els quals es pretengui canviar el sub-
jecte passiu del tribut.

Dos. A banda dels serveis de comptabilitat i inter-
venció de l’Estat en la gestió econòmica, i en particular en 
la contracció dels crèdits i en l’aprovació de les despeses, 
l’ens públic RTVE, així com les societats estatals, se sub-
jecten al control del Tribunal de Comptes, en els termes 
que estableixi la seva llei orgànica.

Tres. Sens perjudici de les facultats que corresponen 
al Ministeri d’Hisenda l’inventari general l’ha de controlar 
l’ens públic RTVE.

CAPÍTOL VII

Personal
Article trenta-cinc.

U. Les relacions laborals en l’ens públic RTVE i en les 
societats estatals a què es refereix aquest Estatut es 
regeixen pel que disposa la legislació laboral amb subjec-
ció al principi d’autonomia de les parts.

Dos. La pertinença al Consell d’Administració o a les 
comissions assessores no genera en cap cas drets labo-
rals respecte de RTVE i les seves societats.

Tres. Els funcionaris que s’incorporin a l’ens públic 
RTVE o a qualsevol de les societats estatals ho fan en 
situació de destinació si pertanyen a cossos generals.

Si pertanyen al cos general de tècnics d’informació i 
turisme també queden adscrits en situació de destinació i 
els pertanyents a altres cossos especials, llevat dels 
d’intervenció i advocacia de l’Estat, ho són en situació de 
supernumeraris al cos d’origen. A aquest efecte, 
s’autoritza el director general de RTVE, sens perjudici de 
les competències del Consell d’Administració, a sol·licitar 
l’adscripció de destinació o la comissió de servei dels fun-
cionaris dels cossos generals o especials que estimi 
necessaris per a l’exercici de les tasques encomanades a 
l’ens públic RTVE en aquest Estatut.

Quatre. L’ingrés en situació de fix a RTVE i a les 
societats estatals que es creïn només es pot realitzar mit-
jançant les corresponents proves d’admissió establertes i 
convocades pel director general de RTVE, d’acord amb el 
Consell d’Administració.

Article trenta-sis.

U. Es fomenta especialment el desenvolupament de 
la formació professional com a sistema de promoció en 
els diferents mitjans de l’ens públic RTVE, a través de 
l’Institut Oficial de Ràdio i Televisió.

Dos. El Govern, a iniciativa pròpia o a proposta de 
les comunitats autònomes, pot crear amb caràcter de 
filial, i en l’àmbit del territori d’aquelles, els corresponents 
instituts oficials de ràdio i televisió.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

La gestió del servei públic de radiodifusió també s’ha 
de realitzar assumint la situació actual per part de les 
societats privades a les quals es concedeixi o prorrogui 
durant els pròxims deu anys la gestió esmentada en els 
termes que estableixin la legislació vigent i els acords 
internacionals subscrits per Espanya. En tot cas, corres-
pon al Govern l’atribució de freqüències i potències de 
conformitat amb aquests acords.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

U. Queda suprimit l’actual organisme autònom 
RTVE, i queda subrogat l’ens públic RTVE, i en cada cas la 
societat estatal que correspongui en el seu patrimoni, 
crèdits actius i passius, material, pressupostos, subven-
cions i dotacions.

Dos. S’ha de fer un inventari actualitzat de tots els béns 
mobles i immobles integrats en el patrimoni de RTVE.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

Les societats gestores dels serveis públics de radiodi-
fusió i televisió poden emetre obligacions sense les limi-
tacions imposades per l’article cent onze de la Llei de 
societats anònimes de disset de juliol de mil nou-cents 
cinquanta-u. El règim d’emissió d’aquestes obligacions es 
regula segons el que disposa la Llei esmentada, sense 
més excepcions que la consignada anteriorment. No obs-
tant això, les obligacions que emetin aquestes societats 
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poden ser computades com a títols públics als efectes que 
preveu la Llei pressupostària de quatre de gener de mil 
nou-cents setanta-set, sempre que així ho autoritzi el 
Govern per reial decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA

Pel que fa a la televisió, RTVE ha d’articular al principi 
en la forma que preveu aquest Estatut la programació 
específica destinada a cada nacionalitat o regió de forma 
complementària a la programació nacional que s’emeti 
per les dues cadenes existents. Posteriorment, estesa la 
cobertura tècnica de les dues cadenes a tot el territori 
espanyol, el Govern, en els termes previstos a l’article 
segon d’aquest Estatut, ha d’autoritzar RTVE a prendre les 
mesures necessàries per a la posada en funcionament 
d’un tercer canal regional per a l’àmbit territorial de cada 
comunitat autònoma.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA

Una vegada constituïdes legalment, i amb les condi-
cions que es determinin, les associacions de radiooients i 
de teleespectadors, dos representants d’aquestes desig-
nats a aquest efecte han de formar part dels consells a 
què es refereix l’article novè d’aquest Estatut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA

El personal de Radiotelevisió Espanyola i de les seves 
societats que accedeixi al Consell d’Administració i que, com 
a conseqüència de l’article setè, apartat quatre, d’aquesta 
Llei, hagi d’abandonar el seu lloc de treball, té garantida la 
reserva de plaça i la seva antiguitat es computa com si es 
tractés d’una excedència forçosa o especial.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA

L’adscripció administrativa de l’ens públic RTVE 
s’estableix per reial decret.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

U. El Consell d’Administració, a proposta del director 
general o, a través d’aquest, dels directors dels diferents 
mitjans, i escoltats els comitès d’empresa, ha de fer 
l’adscripció del personal actualment existent a RTVE a 
qualsevol de les societats estatals. A partir del moment de 
l’adscripció, la societat a què es refereix queda subrogada 
a tots els efectes en la relació jurídica prèviament existent 
entre RTVE i el personal de referència. En tot cas, s’han de 
respectar la categoria professional, l’antiguitat i els drets 
econòmics adquirits pel personal. Així mateix s’han de 
respectar els drets socials reconeguts actualment al per-
sonal de l’organisme autònom RTVE, i adequar-los, en tot 
cas, a l’aplicació d’aquest Estatut.

Dos. El personal laboral de l’organisme autònom 
RTVE, que s’adscrigui a les societats estatals, en el supòsit 
que alguna d’aquestes s’extingeixi o procedeixi a la reduc-
ció de plantilla, s’ha d’integrar en qualsevol de les societats 
restants o en els organismes de l’ens públic RTVE.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

El règim d’adscripció del personal funcionari actual 
que presti els seus serveis en l’organisme autònom RTVE 
es regula per reial decret. Sens perjudici d’això, 
l’adscripció a una destinació l’ha de realitzar el Consell 
d’Administració a proposta del director general de l’ens 
públic RTVE.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

Els funcionaris de l’Estat adscrits actualment a la 
Direcció General de Radiodifusió i Televisió, tant d’escala 

pròpia del cos especial de tècnics d’informació i turisme 
com de cossos generals o d’altres cossos especials, amb 
destinació a la Direcció General esmentada, passen a 
l’ens públic RTVE en situació d’actiu, i conserven la pleni-
tud de drets, si exerceixen la corresponent opció en el 
termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Estatut.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA

La constitució de les noves societats, encarregades de 
la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió, així 
com la integració en aquestes dels organismes actualment 
existents es regula per reial decret. En qualsevol cas, 
s’integren com a serveis comuns adscrits a l’ens públic 
RTVE, la xarxa de difusió, l’Institut de Ràdio i Televisió 
Espanyola i l’orquestra i cors de RTVE, i totes les conces-
sions de radiodifusió, amb un i altre nom, que, d’ara enda-
vant, vencin per transcurs del temps i que el govern no 
prorrogui o renovi. L’organisme autònom NO-DO queda 
extingit, i s’integra a tots els efectes en l’ens públic RTVE.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA

Fins que no es constitueixin els òrgans de l’ens públic 
RTVE i les societats estatals, s’ha de continuar aplicant la 
legislació actualment vigent, excepte en el règim pressu-
postari i en el de l’adquisició patrimonial i contractació de 
béns i serveis, als quals és aplicable el que preveu aquest 
Estatut. Amb aquesta finalitat, el Govern queda facultat 
per dictar les disposicions complementàries necessàries.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA

El que preveu aquest Estatut respecte a les comunitats 
autònomes és aplicable als ens preautonòmics amb sub-
jecció a les exigències tècniques dels diferents mitjans.

DISPOSICIÓ FINAL

S’autoritza el Govern, amb l’audiència prèvia del Con-
sell d’Estat a dictar les disposicions reglamentàries neces-
sàries per al desplegament del que preveu aquest Estatut, 
sens perjudici de les facultats reglamentàries autònomes 
que s’hi reconeixen i de les instruccions i circulars que 
l’ens públic RTVE pugui dictar per al funcionament 
correcte i coordinat de les societats estatals.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Palau Reial de Madrid, deu de gener de mil nou-cents 
vuitanta.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ 

 1564 LLEI ORGÀNICA 2/1980, de 18 de gener, sobre 
regulació de les diferents modalitats de 
referèndum. («BOE» 20, de 23-1-1980.)

JUAN CARLOS I, REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent amb el caràcter d’orgànica i jo la sanciono.


