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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
5338 Reial decret llei 15/2012, de 20 d’abril, de modificació del règim d’administració 

de la Corporació RTVE, que preveu la Llei 17/2006, de 5 de juny.

I

La Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, regula el 
servei públic de ràdio i televisió de titularitat de l’Estat, i estableix, així mateix, el règim 
jurídic de les entitats a les quals s’encomana la prestació dels esmentats serveis públics.

La dita Llei va crear la «Corporación de Radio y Televisión Española, SA», Corporació 
RTVE, a la qual ha encomanat a l’article 3 la gestió del servei públic de la ràdio i televisió 
d’àmbit estatal.

L’objectiu de la Llei 17/2006 és dotar la ràdio i la televisió de titularitat estatal d’un 
règim jurídic que garanteixi la seva independència, neutralitat i objectivitat i que estableixi 
estructures organitzatives que els permeti complir la seva funció de servei públic amb 
eficàcia, qualitat i reconeixement públic.

La Llei 17/2006 atribueix l’administració i el govern de la Corporació RTVE a un 
Consell d’Administració integrat per dotze membres que són designats per les Corts 
Generals: quatre pel Senat i vuit pel Congrés dels Diputats entre persones de reconeguda 
qualificació i experiència professional. La seva elecció requereix una majoria de dos 
terços de la cambra corresponent.

Així mateix, el Congrés dels Diputats, d’entre els consellers electes, designa el 
president de la Corporació i del Consell d’Administració, el qual exerceix la direcció 
executiva ordinària de la Corporació. La designació del president requereix una majoria 
de dos terços al Congrés dels Diputats.

La Llei estableix que la durada del mandat dels membres del Consell d’Administració 
és de sis anys, excepte en la seva primera formació -que és de tres-, amb renovacions 
parcials per meitats cada tres anys.

En relació amb el sector públic, del qual la Corporació RTVE forma part, el Govern ha 
assumit el compromís d’aconseguir la màxima austeritat i eficàcia en el seu funcionament 
i actualment està immers en un procés de racionalització d’aquest.

L’actual Consell d’Administració de la Corporació RTVE va ser nomenat el gener del 
2007. Després de la renúncia del primer president, va ser designat un substitut el 
novembre de 2009, qui va presentar la dimissió el juliol de 2011. Posteriorment, dos 
consellers han renunciat al seu càrrec.

Com a conseqüència dels esmentats esdeveniments, en l’actualitat el Consell 
d’Administració de la Corporació RTVE té tres vacants, una de les quals és el lloc de 
president i, a més, ha expirat el mandat de cinc dels consellers.

Davant la vacant provocada per la renúncia de l’anterior president, el Consell 
d’Administració va establir una presidència interina rotatòria. Segons que ha manifestat 
l’Advocacia General de l’Estat en sengles informes sobre la Corporació RTVE, mentre 
estigui vacant el càrrec de president de la Corporació, el president interí no té cap de les 
facultats de direcció executiva ordinària de la societat, i només pot exercir les funcions 
pròpies de la presidència de l’òrgan col·legiat. Això impedeix l’exercici de funcions 
bàsiques de l’entitat, com l’aprovació dels seus comptes, així com la substitució dels 
membres de l’equip directiu de primer nivell de la Corporació RTVE que han renunciat als 
seus llocs i no poden ser substituïts a causa de la situació d’interinitat existent en el si del 
Consell d’Administració.

L’experiència acumulada des que va tenir lloc la primera designació del Consell 
d’Administració de la Corporació RTVE ha demostrat que és necessari portar a terme 
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algunes modificacions quant a la seva composició i la designació dels seus membres amb 
la finalitat de garantir un funcionament més eficaç.

En primer lloc, el nombre actual de membres del Consell d’Administració és massa 
elevat i és imprescindible reduir-lo per garantir un funcionament eficaç i eficient de la 
Corporació. Per això, mitjançant el present Reial decret llei es redueix el nombre de 
membres del Consell d’Administració de la Corporació RTVE de dotze a nou. D’aquesta 
manera, s’eliminen tres dels membres la designació dels quals correspon al Congrés dels 
Diputats, i dos d’ells són els elegits a proposta dels sindicats més representatius a l’àmbit 
estatal amb implantació a la Corporació.

No obstant això, per garantir la presència dels sindicats dins dels òrgans de la 
Corporació RTVE es modifica la composició del Consell Assessor, i s’hi inclou un conseller 
designat de comú acord per tots els sindicats amb implantació a la Corporació.

En tot cas, la representació dels treballadors està completament garantida a través de 
la seva presència en els comitès d’empreses de les societats que formen part de la 
Corporació RTVE.

D’altra banda, la designació dels membres del Consell d’Administració i del president 
de la Corporació RTVE que regula la Llei 17/2006, basada en un sistema de majories 
reforçades en les Corts Generals, ha demostrat que és ineficaç, ja que no permet renovar 
el Consell d’Administració amb l’agilitat necessària per evitar que es paralitzi el 
funcionament de la Corporació.

La reforma del sistema de designació que regula el present Reial decret llei permet 
que, si no s’aconsegueix la majoria de dos terços per a l’elecció dels membres del Consell 
d’Administració de la Corporació RTVE en la cambra corresponent, la votació es repeteixi 
transcorregudes vint-i-quatre hores. En aquest cas, cada cambra ha d’elegir, per majoria 
absoluta, els consellers que li corresponguin.

Per designar el president del Consell d’Administració i de la Corporació RTVE, s’aplica 
un mecanisme similar, de manera que si no s’aconsegueix la majoria de dos terços al 
Congrés dels Diputats, la designació es pugui portar a terme per majoria absoluta, 
transcorregudes vint-i-quatre hores.

La modificació ara regulada garanteix que la renovació del Consell d’Administració es 
pugui portar a terme en un curt període de temps de manera que s’evitin situacions com 
la que es produeix actualment a la Corporació RTVE.

Així mateix, aquesta mesura continua el criteri que estableix la Llei 17/2006, que ja va 
preveure la possibilitat de recórrer a la majoria absoluta si no s’aconseguia la majoria de 
dos terços en primera designació del Consell d’Administració. Precisament aquesta 
previsió es va incloure per evitar que mitjançant el bloqueig de majories parlamentàries no 
es pogués constituir el Consell d ‘Administració de la Corporació RTVE.

D’altra banda, dins de la modificació de la designació del Consell d’Administració de 
la Corporació RTVE, es concreta que, en cas de vacant anticipada d’algun dels membres 
del Consell, la persona a qui es designi ho sigui pel temps que resti del mandat del seu 
antecessor, en termes similars al que es preveu per a altres òrgans col·legiats de 
l’Administració Pública i els òrgans d’administració de les societats mercantils.

Finalment, tenint en compte els principis d’austeritat i eficiència que presideixen 
actualment la configuració del sector públic, a excepció del president de la Corporació 
RTVE, s’eliminen les retribucions fixes que fins ara rebien els membres del Consell 
d’Administració, i són substituïdes per indemnitzacions per assistència a les sessions del 
Consell, de forma similar al que passa en altres ens públics.

Les modificacions que es porten a terme mitjançant el present Reial decret llei 
garanteixen la independència de la ràdio i televisió pública que proclama la Llei 17/2006, 
en mantenir la possibilitat que hi hagi un consens polític en l’elecció dels membres del 
Consell d’Administració i del president de la Corporació RTVE.

II

D’altra banda, es fa necessari modificar la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la 
comunicació audiovisual, per tal de posar fi al conflicte suscitat en relació amb l’accés 
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dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual radiofònica als estadis i recintes 
per poder retransmetre en directe esdeveniments esportius, i d’aquesta manera es 
garanteix l’exercici del dret fonamental a comunicar informació.

La Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, regula en la 
secció 3a del capítol II del títol II la contractació en exclusiva de l’emissió per televisió de 
continguts audiovisuals, per tal de protegir el dret fonamental a la informació i garantir la 
protecció plena i adequada dels interessos dels espectadors. No obstant això, la Llei 
únicament regula l’emissió de continguts audiovisuals a través de la televisió sense 
esmentar la radiodifusió sonora.

La retransmissió d’esdeveniments esportius portada a terme per prestadors del servei 
de comunicació audiovisual radiofònica constitueix una clara manifestació del dret a 
comunicar i rebre informació que reconeix l’article 20.1.d) de la Constitució espanyola.

El Parlament Europeu en el recent Informe sobre la dimensió europea en l’esport de 
novembre de 2011 reconeix el dret dels periodistes a accedir als esdeveniments esportius 
organitzats d’interès públic i a informar-ne amb la finalitat de salvaguardar el dret del 
públic a obtenir i rebre notícies i informació independents sobre aquest tipus 
d’esdeveniments.

Tenint en compte el que s’ha esmentat, és necessari que la legislació audiovisual 
reconegui expressament el dret dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual 
radiofònica a comunicar informació sobre esdeveniments esportius i d’aquesta manera 
protegir el dret a la informació de tots els ciutadans com a dret prioritari, tal com assenyala 
l’exposició de motius de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació 
audiovisual.

Per poder exercitar aquest dret és necessari establir la llibertat d’accés als espais o 
recintes on se celebrin els esdeveniments esportius per part dels operadors radiofònics.

Per aquest motiu, es porta a terme una modificació de l’article 19 de la Llei general de 
la comunicació audiovisual per garantir als prestadors de serveis de comunicació 
audiovisual radiofònica el lliure accés als estadis i recintes amb la finalitat de retransmetre 
en directe esdeveniments esportius sense que sigui exigible cap contraprestació.

No obstant això, com sigui que l’exercici d’aquest dret per part dels prestadors de 
serveis de comunicació audiovisual radiofònica implica fer ús de determinades 
instal·lacions dels recintes on se celebri l’esdeveniment, els operadors radiofònics han 
d’abonar als titulars dels drets les despeses que es generin com a conseqüència del 
manteniment de les cabines dels recintes i altres serveis necessaris per garantir el dret a 
comunicar informació.

Les parts han de fixar, de comú acord, la quantia de la contraprestació. En cas de 
desacord sobre l’esmentada quantia, correspon a l’autoritat audiovisual competent, 
actualment la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, resoldre el conflicte 
mitjançant resolució vinculant, prèvia sol·licitud d’alguna de les parts i audiència 
d’aquestes.

III

En les mesures que s’adopten en el present Reial decret llei concorren les 
circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que exigeix l’article 86 de la Constitució 
com a premissa per recórrer a la figura del reial decret llei.

La Constitució, en el seu article 20, garanteix valors de pluralisme, veracitat i 
accessibilitat amb la finalitat de contribuir a la formació de l’opinió pública i preveu la 
regulació per llei de l’organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació 
social dependents de l’Estat.

La Llei 17/2006 configura el servei públic de ràdio i televisió estatal com un servei 
essencial per a la comunitat i cohesió de les societats democràtiques que té per objecte la 
producció, edició i difusió d’un conjunt de canals de ràdio i televisió amb programacions 
diverses i equilibrades per a tot tipus de públic destinades a satisfer necessitats 
d’informació, cultura, educació i entreteniment de la societat espanyola, difondre la seva 
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identitat i diversitat culturals i promoure el pluralisme, la participació i els altres valors 
constitucionals, garantint l’accés dels grups socials i polítics significatius.

En aquest mateix sentit es manifesta la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la 
comunicació audiovisual.

La gestió d’aquest servei ha estat encomanada a la Corporació RTVE a la qual, per 
tant, correspon el compliment de la missió de servei públic de la ràdio i la televisió estatal. 
Com assenyala la Llei 17/2006 a l’exposició de motius, l’activitat dels mitjans de 
comunicació de titularitat pública s’ha de regir per un criteri de servei públic.

La situació en la qual es troba la Corporació RTVE exigeix emprendre sense demora 
no només les mesures que suposin un estalvi de costos per a l’entitat, com la reducció del 
nombre de membres del Consell i el seu règim retributiu, sinó també les que permetin la 
ràpida formació de l’òrgan encarregat de la gestió i adoptar les mesures que demanda la 
seva situació financera.

En efecte, la situació creada en el si del Consell d’Administració de la Corporació 
RTVE impedeix d’acte el funcionament de la societat i posa en perill el compliment de les 
funcions de servei públic. Concretament, la situació de vacant en el lloc de president de la 
Corporació RTVE impedeix que el president interí pugui exercir funcions que són 
essencials per al funcionament de la Corporació com ara, entre altres, la formulació dels 
comptes anuals de l’exercici o l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de la 
Corporació RTVE.

L’actual situació de paràlisi en el funcionament de la Corporació RTVE que té lloc des 
del mes de juliol de 2011, unida a la necessitat inajornable d’adoptar determinades 
decisions fonamentals per a la Corporació, com són l’aprovació dels seus comptes, 
determinen que es porti a terme una reforma de la Llei 17/2006 mitjançant el present 
Reial decret llei amb la finalitat que la gestió de la Corporació RTVE s’ajusti als criteris 
d’eficàcia i austeritat que han d’imperar en el sector públic. En cas contrari, existeix un 
greu risc d’incompliment de la funció de servei públic atribuïda a la Corporació RTVE.

Pel que fa a la modificació de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació 
audiovisual, es justifica en la necessitat de garantir l’exercici del dret fonamental a 
comunicar i rebre informació que consagra el ja esmentat article 20 de la Constitució.

Des que es va iniciar el conflicte per l’accés als estadis i recintes per a la retransmissió 
en directe d’esdeveniments esportius a través de la radiodifusió sonora, no s’ha 
aconseguit arribar a un acord que hi posi fi, i això impedeix exercitar un dret fonamental. 
Per aquest motiu, es fa imprescindible reconèixer expressament el dret d’accés als 
prestadors del servei de comunicació audiovisual radiofònica establint un mecanisme per 
exercir-lo amb la finalitat que puguin comunicar lliurement informació.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució 
espanyola, a proposta de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència i del 
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 20 d’abril de 2012,

DISPOSO:

Article 1. Modificació de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de 
titularitat estatal.

U. L’apartat 1 de l’article 10 queda redactat de la manera següent:

«1. El Consell d’Administració de la Corporació RTVE està compost per nou 
membres, tots ells persones físiques amb suficient qualificació i experiència 
professional, i s’ha de procurar la paritat entre homes i dones en la seva 
composició.»

Dos. L’apartat 1 de l’article 11 queda redactat de la manera següent:
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«1. Els membres del Consell d’Administració són elegits per les Corts 
Generals, a raó de cinc pel Congrés dels Diputats i quatre pel Senat, d’entre 
persones de reconeguda qualificació i experiència professional.»

Tres. S’elimina l’apartat 2 de l’article 11.
Quatre. L’apartat 3 de l’article 11 queda redactat de la manera següent:

«3. Els candidats proposats han de comparèixer prèviament en audiència 
pública al Congrés i al Senat, en la forma que es determini per reglament, amb la 
finalitat que les dues cambres es puguin informar de la seva idoneïtat per al càrrec. 
La seva elecció requereix una majoria de dos terços de la cambra corresponent.

Si transcorregudes vint-i-quatre hores des de la primera votació en cada 
cambra no s’assoleix la majoria de dos terços, les dues cambres han d’elegir per 
majoria absoluta els membres del Consell d’Administració de la Corporació RTVE 
en els termes de l’apartat 1 d’aquest article.»

Cinc. L’apartat 4 de l’article 11 queda redactat de la manera següent:

«4. El Congrés dels Diputats designa, d’entre els nou consellers electes, el 
que exerceix el càrrec de president de la Corporació RTVE i del Consell. Aquesta 
designació requereix una majoria de dos terços de la Cambra. Si transcorregudes 
vint-i-quatre hores des de la primera votació no s’assoleix la majoria de dos terços, 
el Congrés dels Diputats ha de designar per majoria absoluta el president de la 
Corporació RTVE i del Consell.»

Sis. L’apartat 2 de l’article 12 queda redactat de la manera següent:

«2. Si durant el període dels seus respectius mandats es produeix el 
cessament d’algun dels membres del Consell d’Administració, les persones 
designades per substituir-los ho han de ser pel temps que resti del mandat del seu 
antecessor. Les vacants que es produeixin han de ser cobertes per les cambres a 
proposta dels grups parlamentaris.»

Set. L’apartat 1 de l’article 15 queda redactat de la manera següent:

«1. Els membres del Consell d’Administració estan subjectes al règim 
d’incompatibilitats que estableix la legislació mercantil per als administradors, i en 
tot cas són incompatibles amb el mandat parlamentari.

El president de la Corporació RTVE, a més, té dedicació exclusiva i està 
subjecte al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració General de 
l’Estat.»

Vuit. L’apartat 4 de l’article 15 queda redactat de la manera següent:

«4. El president del Consell d’Administració percep les retribucions fixades 
d’acord amb el Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim 
retributiu dels màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i 
altres entitats La resta dels membres del Consell d’Administració perceben 
exclusivament les indemnitzacions per assistència a les seves sessions, de 
conformitat amb el que disposa el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei.»

Nou. Es modifica l’apartat 2 de l’article 23, amb la redacció següent:

«2. El Consell Assessor està compost per un total de setze membres, 
designats de la manera següent:»

Deu. S’afegeix una lletra m) a l’apartat 2 de l’article 23, amb la redacció següent:
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«m) Un conseller designat de comú acord per tots els sindicats amb 
implantació a la Corporació RTVE.»

Article 2. Modificació de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació 
audiovisual.

La Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, es modifica en 
els termes següents:

U. Es modifica el títol de la secció 3a del capítol II del títol II de la Llei 7/2010, de 31 
de març, general de la comunicació audiovisual, que queda redactat de la manera 
següent:

«Secció 3a La contractació en exclusiva de l’emissió de continguts audiovisuals»

Dos. L’actual apartat 4 de l’article 19 passa a ser el 5, i l’apartat 4 queda redactat de 
la manera següent:

«4. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual radiofònica han de 
disposar de lliure accés als estadis i recintes per retransmetre en directe els 
esdeveniments esportius que hi tinguin lloc, a canvi d’una compensació econòmica 
equivalent als costos generats per l’exercici d’aquest dret.

La quantia de la compensació econòmica s’ha de fixar mitjançant acord de les 
parts. En cas de discrepància sobre l’esmentada quantia, correspon a la Comissió 
del Mercat de les Telecomunicacions resoldre el conflicte mitjançant resolució 
vinculant, a sol·licitud d’alguna de les parts i prèvia audiència d’aquestes.»

Disposició transitòria. Adaptació de la composició del nombre de membres del Consell 
d’Administració de la Corporació RTVE.

Amb la finalitat d’adaptar la composició del nombre de membres del Consell 
d’Administració de la Corporació RTVE al que disposa l’article 1.U del present Reial decret 
llei, els tres llocs que actualment són vacants queden extingits a partir de la seva entrada 
en vigor.

Disposició final primera. Fonament constitucional.

Aquest Reial decret llei es dicta a l’empara del que estableix l’article 149.1.27a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència per dictar normes bàsiques del règim 
de premsa, ràdio i televisió i, en general, de tots els mitjans de comunicació social, sense 
perjudici de les facultats que en el seu desplegament i execució corresponguin a les 
comunitats autònomes.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret llei entra en vigor el dia de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 20 d’abril de 2012.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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