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LLEI ORGÀNICA 5/2006, de 5 de juny, complementària de la Llei per a l’eficàcia en la Unió Europea de les resolucions d’embargament i d’assegurament de proves en procediments penals, per
la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del Poder Judicial. («BOE» 134, de 6-6-2006,
i «BOE» 141, de 14-6-2006.)

Disposició final segona. Entrada en vigor.
Esta Llei Orgànica entrarà en vigor l’endemà de la
seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
complisquen esta Llei orgànica i que la facen complir.
Madrid, 5 de juny de 2006.
JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS I

El president del Govern,

REI D’ESPANYA

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
orgànica següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 18/2006, per a l’eficàcia en la Unió Europea de
les resolucions d’embargament i d’assegurament de proves en procediments penals, establix en l’article 3 que els
jutges d’instrucció del lloc on es troben els béns o els elements de prova als quals es referix la resolució judicial
estrangera seran competents per al seu compliment. Per
este motiu és necessari modificar la Llei Orgànica 6/1985,
d’1 de juliol, del Poder Judicial, que enumera les competències dels òrgans jurisdiccionals.
Així, s’ha d’afegir a l’apartat 1 de l’article 87 de la dita
llei l’atribució als jutjats d’instrucció de la competència
per al compliment de les sol·licituds d’adopció de mesures d’embargament i assegurament de proves rebudes de
les autoritats judicials d’un altre Estat membre de la Unió
Europea.
Article Únic. Modificació de l’apartat 1 de l’article 87 de
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.
S’afig una lletra g) a l’apartat 1 de l’article 87 de la Llei
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, amb la
redacció següent:
«g) De l’execució de les mesures d’embargament i assegurament de proves transmeses per un
òrgan judicial d’un Estat membre de la Unió Europea que les haja acordades en un procés penal,
quan els béns o els elements de prova es troben en
territori espanyol».
Disposició final primera. Competència estatal.
Esta Llei Orgànica es dicta en l’exercici de les competències atribuïdes a l’Estat en matèria de legislació processal per l’article 149.1.6a de la Constitució.

(Esta Llei Orgànica s’inclou tenint en compte la correcció d’errors
publicada en el «BOE» núm. 141, de 14-6-2006.)
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LLEI 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal. («BOE» 134, de 6-6-2006.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució en l’article 20 garantix valors de pluralisme, veracitat i accessibilitat a fi de contribuir a la formació d’una opinió pública informada, i preveu la regulació
per llei de l’organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat.
L’activitat dels mitjans de comunicació de titularitat
pública s’ha de regir per un criteri de servici públic, la qual
cosa delimita la seua organització i finançament, els controls a què queden subjectes, així com els continguts de
les seues emissions i les garanties del dret d’accés.
El fi d’esta Llei és, d’una banda, dotar la ràdio i la televisió de titularitat estatal d’un règim jurídic que garantisca
la seua independència, neutralitat i objectivitat i que establisca estructures organitzatives i un model de finançament que els permeta complir la seua tasca de servici
públic amb eficàcia, qualitat i reconeixement públic.
D’una altra banda, reforça la intervenció del Parlament i
preveu la supervisió de la seua activitat per una autoritat
audiovisual independent.
La Llei recull les principals propostes de l’informe elaborat pel Consell per a la reforma dels mitjans de comunicació de titularitat de l’Estat creat pel Reial Decret 744/2004,
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de 23 d’abril. Assumix la necessitat d’una reforma que
eleve les exigències de neutralitat, transparència i qualitat, supere una regulació insuficient i antiquada, i establisca un mecanisme de finançament estable i sostingut
per a adequar-se als principis comunitaris de proporcionalitat i transparència en la gestió del servici públic de
ràdio i televisió, evitant un procés de finançament de
dèficit corrent per mitjà del recurs a l’endeutament.
La reforma resulta inevitable en un context de desenvolupament tecnològic, l’aparició de nous operadors
públics autonòmics i privats, la difusió d’estos servicis
per mitjà del satèl·lit i el cable, la seua coexistència amb
els servicis de la Societat de la Informació i l’evolució cap
a sistemes de transmissió digital.
La Llei desplega els següents principis bàsics inspirats
en les propostes de l’informe del Consell per a la reforma
dels mitjans de comunicació de titularitat de l’Estat.
En primer lloc, manté la titularitat pública de la ràdio i
la televisió estatals.
En segon lloc, reforça i garantix la seua independència, per mitjà d’un estatut i d’uns òrgans de control adequats. Esta última tasca es confia a les Corts Generals i a
un organisme supervisor que es configura com a autoritat
independent i que actua amb autonomia respecte de les
Administracions públiques.
En tercer lloc, confirma el seu caràcter de servici
públic amb l’objectiu de conciliar la rendibilitat social que
ha d’inspirar la seua activitat amb la necessitat de dirigirse a la més àmplia audiència en la seua programació,
atenent així mateix fins socials, educatius i integradors.
En quart lloc, establix un sistema que garantix una
gestió econòmica ordenada i viable, basada en un finançament mixt, amb una subvenció pública dins dels límits
marcats per les normes i els criteris de transparència i
proporcionalitat que establix la Unió Europea i uns ingressos derivats de la seua activitat comercial subjectes als
principis de mercat. Així mateix, s’establix la possibilitat
d’incorporar regles addicionals sobre les limitacions
d’emissions publicitàries a les previstes per als operadors
privats de televisió, per a concretar en els contractes programa.
La Llei definix la funció del servici públic estatal de
televisió i ràdio, amb una programació de qualitat i el
foment de la producció espanyola i europea, que incorpora l’oferta de servicis connexos i interactius. Encomana
la dita funció a la Corporació RTVE i a les seues societats
filials encarregades de la prestació directa del servici
públic.
La Llei preveu altres garanties d’independència per als
professionals dels mitjans públics, com ara el Consell
d’Informatius, òrgan de participació dels professionals
per a assegurar la neutralitat i l’objectivitat dels continguts informatius. Així mateix, establix un Consell Assessor que canalitze la participació dels grups socials significatius.
La Llei crea la Corporació RTVE, una societat mercantil
estatal dotada d’especial autonomia, subjecta en l’essencial a la legislació reguladora de les societats anònimes, i
el capital social de la qual és íntegrament estatal. La Corporació disposa de dos societats filials mercantils encarregades de la prestació directa del servici públic: la Societat Mercantil Estatal Televisió Espanyola, en l’àmbit dels
servicis de televisió, connexos i interactius; i la Societat
Mercantil Estatal Ràdio Nacional d’Espanya, en l’àmbit
dels servicis de ràdio, connexos i interactius.
L’organització de la Corporació es regix per la regulació societària i les especialitats que recull esta Llei. Els
seus béns i drets són en tot cas de domini privat o patrimonials i el seu personal es regix per relacions laborals,
comuns o especials, subjectes als drets i deures que conté
l’Estatut dels Treballadors.
La seua gestió correspon a un Consell d’Administració
integrat per dotze membres de designació parlamentària:
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quatre pel Senat i huit pel Congrés, dos dels quals seran
proposats per les centrals sindicals més representatives a
nivell estatal i amb representació en la Corporació i en les
seues societats. Els membres del Consell d’Administració
hauran de comptar amb suficient qualificació i experiència per a un exercici professional de les seues responsabilitats; el seu mandat serà de sis anys, excepte en la primera formació, amb renovacions triennals a parts iguals,
i queden sotmesos al règim mercantil, amb determinades
especialitats que detalla esta Llei; i a regles especials de
responsabilitat, i es comprén la possibilitat del cessament
del Consell en cas que una gestió econòmica perjudique
greument la Corporació.
Així mateix, el Congrés, entre els consellers designats,
designarà el president de la Corporació i del Consell d’Administració, el qual n’exercirà la direcció executiva ordinària, i actuarà conforme als criteris, objectius generals o
instruccions que establisca el mencionat Consell.
La Llei establix els principis que han de regir la producció i programació dels seus continguts, incloent-hi la
garantia del dret d’accés dels grups socials i polítics significatius.
Per al compliment de la missió de servici públic s’establixen els instruments següents: un mandat marc que
aprovaran les Corts en què es concreten els objectius
generals de la dita funció de servici públic, amb una
vigència de nou anys; un contracte programa triennal,
que subscriuran el Govern i la Corporació RTVE, que fixa
els objectius específics que s’han de desenvolupar en
l’exercici de la funció de servici públic i els mitjans pressupostaris per a atendre les dites necessitats, amb un
informe previ de l’autoritat audiovisual i una vegada
informades les Corts Generals; un sistema de comptabilitat analítica que garantisca la transparència financera i
permeta determinar el cost net de les obligacions de servici públic imposades; i un control economicofinancer a
càrrec de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i del Tribunal de Comptes.
El contracte programa, en particular, determinarà les
aportacions anuals a càrrec dels Pressupostos Generals
de l’Estat per a cada exercici, la manera d’adaptar els
objectius acordats a les variacions de l’entorn econòmic,
els efectes derivats de possibles incompliments, i el control de la seua execució i dels resultats derivats de la seua
aplicació.
Finalment, per a preservar la continuïtat del servici
públic estatal de ràdio i televisió, la Llei establix un règim
transitori fins a la dissolució de l’Ens Públic RTVE i l’entrada en funcionament de la Corporació RTVE i de les
seues societats prestadores del servici públic de ràdio i
televisió.

TÍTOL I
Principis generals
Article 1. Objecte.
Esta Llei té com a objecte regular el servici públic de
ràdio i de televisió de titularitat de l’Estat i establir el
règim jurídic de les entitats a què s’encomana la prestació
dels dits servicis públics.
Article 2.

Servici públic de ràdio i televisió de l’Estat.

1. El servici públic de ràdio i televisió de titularitat de
l’Estat és un servici essencial per a la comunitat i la cohesió de les societats democràtiques que té com a 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, per cobrir tots els gèneres i satisfer

Suplement núm. 4

Dimarts 1 d’agost 2006

necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment de la societat espanyola; difondre la seua identitat i
diversitat culturals; impulsar la societat de la informació;
promoure el pluralisme, la participació i els altres valors
constitucionals, d’esta manera es garantirà l’accés dels
grups socials i polítics significatius.
2. La funció de servici públic comprén la producció
de continguts i l’edició i difusió de canals generalistes i
temàtics, en obert o codificats, en l’àmbit nacional i internacional, així com l’oferta de servicis connexos o interactius, orientats als fins mencionats a l’apartat anterior.
3. Els seus servicis de difusió de ràdio i televisió tindran per objectiu aconseguir una cobertura universal; es
considera com a tal la major cobertura possible dins del
territori nacional.
Article 3.

Encàrrec del servici públic de ràdio i televisió.

1. S’atribuïx a la «Corporació de Ràdio i Televisió
Espanyola, SA», Corporació RTVE, la gestió del servici
públic de ràdio i televisió en els termes que definix esta
Llei, per a ser exercit directament per les societats filials
de la Corporació prestadores dels servicis de ràdio i televisió.
2. En l’exercici de la seua funció de servici públic, la
Corporació RTVE haurà de:
a) Promoure el coneixement i difusió dels principis
constitucionals i els valors cívics.
b) Garantir la informació objectiva, veraç i plural, que
s’haurà d’ajustar plenament al criteri d’independència professional i al pluralisme polític, social i ideològic present a
la nostra societat, així com la norma de distingir i separar,
de forma perceptible, la informació de l’opinió.
c) Facilitar el debat democràtic i la lliure expressió
d’opinions.
d) Promoure la participació democràtica per mitjà de
l’exercici del dret d’accés.
e) Promoure la cohesió territorial, la pluralitat i la
diversitat lingüística i cultural d’Espanya.
f) Impulsar l’intercanvi de la informació i el coneixement mutu entre els ciutadans dels Estats membres de la
Unió Europea com a espai comú de convivència.
g) Editar i difondre canals radiofònics i de televisió
de cobertura internacional que coadjuven a la projecció
cap a l’exterior de les llengües i cultures espanyoles i a
l’adequada atenció als ciutadans espanyols residents o
desplaçats a l’estranger.
h) Oferir accés als distints gèneres de programació i
als esdeveniments institucionals, socials, culturals i
esportius, dirigits a tots els sectors de l’audiència, amb
una atenció especial a aquells temes d’especial interés
públic.
i) Promoure la difusió i coneixement de les produccions culturals espanyoles, particularment les audiovisuals.
j) Donar suport a la integració social de les minories
i atendre grups socials amb necessitats específiques.
k) Fomentar la protecció i salvaguarda de la igualtat
entre l’home i la dona, evitant tota discriminació entre
ells.
l) Promoure el coneixement de les arts, la ciència, la
història i la cultura.
m) Difondre el coneixement dels drets dels consumidors i usuaris, així com desenvolupar procediments que
garantisquen el dret de rèplica.
n) Fomentar la producció de continguts audiovisuals
europeus i en llengües originàries espanyoles i promoure
la creació digital i multimèdia com a contribució al desenvolupament de les indústries culturals espanyoles i europees.
o) Vetlar per la conservació dels arxius històrics
audiovisuals.
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p) Tindre per objectiu atendre la més àmplia audiència, assegurant la màxima continuïtat i cobertura geogràfica i social, amb el compromís d’oferir qualitat, diversitat,
innovació i exigència ètica.
q) Promoció dels valors de la pau.
r) La promoció del coneixement, la salvaguarda i el
respecte dels valors ecològics i de protecció del medi
ambient.
s) Preservar els drets dels menors.
3. Forma part de la funció de servici públic de ràdio i
televisió contribuir al desenvolupament de la Societat de
la Informació. Per a això participaran en el progrés tecnològic, utilitzant les diferents tecnologies i vies de difusió, i
desenvoluparan nous servicis connexos o interactius,
susceptibles d’enriquir o completar la seua oferta de programació, i d’acostar les diferents Administracions Públiques als ciutadans. Igualment es promouran mesures que
eviten qualsevol forma de discriminació per raó de discapacitat.
4. El conjunt de les produccions i emissions de ràdio
i televisió efectuades per les societats prestadores del
servici públic de la Corporació RTVE hauran de complir
amb les obligacions integrades en la funció de servici
públic definida en esta Llei.
5. La Corporació disposarà dels mitjans per a la integració del seu servici dins dels plans d’emergència i
catàstrofes que s’establisquen pels diferents àmbits territorials.
Article 4. Mandat marc a la Corporació RTVE.
Les Corts Generals aprovaran mandats marc a la Corporació RTVE en els quals es concretaran els objectius
generals de la funció de servici públic que té encomanats.
Els mandats marc tindran una vigència de nou anys.
Els objectius aprovats en el mandat marc seran desenvolupats cada tres anys en els contractes programa acordats pel Govern amb la Corporació RTVE.

TÍTOL II
La Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola
CAPÍTOL I
Naturalesa i règim jurídic
Article 5. Naturalesa jurídica.
1. La Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola és
una societat mercantil estatal amb especial autonomia,
prevista en l’apartat 3 de la disposició addicional dotze de
la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament
de l’Administració General de l’Estat, dotada de personalitat jurídica i plena capacitat.
2. La Corporació RTVE tindrà la forma de societat
anònima, el capital social de la qual serà de titularitat íntegrament estatal.
3. La Corporació RTVE gaudirà d’autonomia en la
seua gestió i actuarà amb independència funcional respecte del Govern i de l’Administració General de l’Estat.
Article 6. Règim jurídic.
1. La Corporació RTVE es regirà, en primer lloc, per
esta Llei i els seus estatuts socials; en segon lloc, per la
legislació audiovisual i per les normes reguladores de les
societats mercantils estatals en el que se li aplique, i, en
defecte de l’anterior normativa, per la legislació mercantil.
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2. Els estatuts socials de la Corporació RTVE s’ajustaran al que disposa esta Llei; en defecte d’això, a la legislació especial que li siga aplicable, i, a falta de normes
especials, a la legislació mercantil. Els estatuts socials de
la Corporació RTVE i les seues modificacions seran aprovats per la Junta general d’accionistes amb l’acord previ
favorable del Consell de Ministres i s’inscriuran en el
Registre Mercantil.
3. Les funcions que s’atribuïxen a la Corporació
RTVE es consideraran sense perjuí de les atribuïdes en
esta Llei al Govern, a les Corts Generals o a l’autoritat
audiovisual, i de les funcions que en període electoral
exercisca l’Administració electoral.
Article 7. Estructura de la Corporació RTVE.
1. La Corporació RTVE exercirà la funció de servici
públic a través de les següents societats mercantils:
Societat Mercantil Estatal Televisió Espanyola, en
l’àmbit dels servicis de televisió, connexos i interactius.
Societat Mercantil Estatal Ràdio Nacional d’Espanya,
en l’àmbit dels servicis de ràdio, connexos i interactius.
La Corporació RTVE serà titular de la totalitat de les
accions de la Societat Mercantil Estatal Televisió Espanyola i de la Societat Mercantil Estatal Ràdio Nacional
d’Espanya.
2. Així mateix, la Corporació RTVE podrà constituir o
participar en el capital de qualsevol classe d’entitats que
adopten la forma de societat mercantil i l’objecte social de
la qual estiga vinculat amb les activitats i funcions d’aquella, incloses les de servici públic. L’adquisició o pèrdua de
la participació majoritària, directa o indirecta, de la Corporació RTVE en el capital social de les dites societats requerirà l’autorització prèvia del Consell de Ministres.
3. La Corporació RTVE inclourà en el seu objecte
social, a més de les activitats necessàries per a l’exercici
de les seues funcions de servici públic, qualssevol altres
relacionades amb la radiodifusió, i entre estes, les de formació i investigació audiovisual.
Les societats previstes en l’apartat 1 d’este article
inclouran en els seus objectes socials respectius, entre
altres, les tasques de comercialització publicitària i dels
seus productes o servicis.
4. La Corporació RTVE comptarà amb l’estructura
territorial necessària per a atendre l’adequada prestació
de les seues funcions de servici públic, proveir de continguts regionalitzats a la realitat estatal, contribuir al desenvolupament de la cohesió interterritorial, amb especial
atenció al fet insular i les condicions de regions ultraperifèriques.
Les desconnexions es faran en la llengua pròpia de
les CA.
5. La Corporació RTVE i les seues societats prestadores de servici públic no podran cedir a tercers la producció i edició dels programes informatius i d’aquells que
expressament determine el mandat marc.
La Corporació RTVE impulsarà la producció pròpia de la
seua programació, de manera que esta comprenga la majoria dels programes difosos en les cadenes generalistes.
6. La Corporació RTVE podrà crear fundacions per a
coadjuvar a les activitats relacionades amb el seu objecte
social, així com amb les funcions de servici públic encomanades.
Article 8. Cooperació.
Per a la millor consecució de les funcions de servici
públic encomanades, la Corporació RTVE podrà subscriure convenis de col·laboració amb altres entitats de
servici públic de ràdio, de televisió i de notícies. Així
mateix, podrà subscriure convenis o altres acords amb les
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Administracions públiques i els seus organismes i amb
altres entitats nacionals o internacionals.
CAPÍTOL II
Organització de la Corporació RTVE
Article 9.

Òrgans de la Corporació.

1. L’organització de la Corporació RTVE es regirà de
conformitat amb el que disposa la legislació mercantil per
a les societats anònimes, amb les especialitats establides
en esta Llei.
2. L’administració i govern de la Corporació RTVE
correspondrà al Consell d’Administració, que desenvoluparà les seues funcions de direcció executiva ordinària a
través del seu president, que presidirà la Corporació
RTVE.
3. Per al millor compliment de les funcions públiques encomanades, la Corporació RTVE constituirà un
Consell Assessor i Consells d’Informatius. Així mateix, es
podran crear pel Consell d’Administració altres òrgans de
participació o assessorament que es consideren necessaris, d’acord amb el que establixen esta Llei i els seus estatuts.
SECCIÓ I.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Article 10. Composició.
1. El Consell d’Administració de la Corporació RTVE
estarà compost per dotze membres, tots ells persones
físiques amb suficient qualificació i experiència professional, i es procurarà la paritat entre hòmens i dones en la
seua composició.
2. Els acords del Consell d’Administració s’adoptaran per majoria dels seus membres, excepte en els supòsits en què s’exigisca majoria qualificada per esta Llei o
pels estatuts socials.
Article 11. Elecció.
1. Els membres del Consell d’Administració seran
elegits per les Corts Generals, a raó de huit pel Congrés
dels Diputats i quatre pel Senat, entre persones de reconeguda qualificació i experiència professional.
2. Sense perjuí del que establix el número anterior,
dos dels membres del Consell que siguen elegits pel Congrés, ho seran a proposta dels dos sindicats més representatius a nivell estatal amb implantació en la Corporació RTVE i les seues societats.
3. Els candidats proposats, incloent-hi els previstos
en l’apartat anterior, hauran de comparéixer prèviament
en audiència pública en el Congrés i el Senat, en la
manera que reglamentàriament es determine, a fi que les
dos Cambres es puguen informar de la seua idoneïtat per
al càrrec. La seua elecció requerirà una majoria de dos
terços de la Cambra corresponent.
4. El Congrés dels Diputats designarà, entre els dotze
consellers electes, el qui exercirà el càrrec de president de
la Corporació RTVE i del Consell. Esta designació requerirà una majoria de dos terços de la Cambra.
5. No seran elegibles com a membres del Consell
d’Administració de la Corporació RTVE els cessats, en els
supòsits previstos en l’article 13 d’esta Llei.
Article 12. Mandat.
1. El mandat dels consellers serà de sis anys comptadors des del seu nomenament. Este mandat no serà reno-
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vable. Esgotat el mandat, els consellers ixents continuaran en les seues funcions fins al nomenament dels nous.
2. Les vacants que es produïsquen hauran de ser
cobertes per les Cambres, a proposta dels grups parlamentaris o dels sindicats més representatius, segons corresponga.
3. El Consell d’Administració es renovarà parcialment a parts iguals, cada tres anys, per quotes iguals en
raó de l’origen de la seua proposta.
Article 13. Cessament.
1. Els consellers cessaran en el seu càrrec per:
a) Renúncia expressa notificada fefaentment a la
Corporació RTVE.
b) Expiració del terme del seu mandat.
c) Separació aprovada pel Congrés dels Diputats per
majoria de dos terços, a proposta del Consell d’Administració, per raó d’incapacitat permanent per a l’exercici del
càrrec, condemna ferma per qualsevol delicte dolós,
incompatibilitat sobrevinguda, o per acord motivat. La
formulació de la proposta pel Consell d’Administració
requerirà una majoria de dos terços dels seus membres i
exigirà la prèvia instrucció d’un expedient.
d) Decisió del Congrés dels Diputats per majoria de
dos terços dels seus membres.
2. Tots els membres del Consell d’Administració cessaran en el cas que:
a) Concórrega causa de reducció obligatòria del
capital social per pèrdues, de conformitat amb el que
establix el Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Societats Anònimes.
b) Com a conseqüència de pèrdues, quede reduït el
patrimoni a una quantitat inferior a la mitat del capital
social.
c) De la liquidació del pressupost anual de la Corporació RTVE es constate la concurrència de les circumstàncies següents:
I. Un empitjorament del resultat pressupostat amb
una desviació igual o superior al 10% de la compensació
aprovada per la prestació del servici públic.
II. L’existència d’una desviació pressupostària per
excés igual o superior al 10% de les xifres aprovades per
al total de les dotacions, tant del pressupost d’explotació
com del pressupost de capital, exclosos del còmput del
primer els impostos i els resultats; i del segon, la variació
del capital circulant.
En els supòsits de cessament del Consell d’Administració previstos en este apartat, la Junta general d’accionistes designarà un administrador únic que es farà càrrec
de la gestió ordinària de la Corporació RTVE fins al
moment de la constitució d’un nou Consell d’Administració elegit per les Corts Generals.
Article 14. Qualificació i experiència professional.
A l’efecte del que preveu l’article 10, es presumirà que
posseïxen qualificació i experiència professional suficient
per a l’exercici del càrrec de conseller, les persones amb
formació superior o de reconeguda competència que
hagen exercit durant un termini no inferior a cinc anys
funcions d’administració, alta direcció, control o assessorament, o funcions de semblant responsabilitat en entitats públiques o privades, o de rellevants mèrits en l’àmbit de la comunicació, experiència professional, docent o
investigadora.
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Article 15. Estatut personal dels membres del Consell
d’Administració.
1. Els membres del Consell d’Administració tindran
dedicació exclusiva i estaran subjectes al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració General de
l’Estat, així com al que establix la legislació mercantil per
als administradors, sent en tot cas incompatibles amb el
mandat parlamentari.
2. Els membres del Consell d’Administració no
podran tindre interessos directes o indirectes en les
empreses audiovisuals, discogràfiques, de cine, de vídeo,
de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions, de servicis de la societat de la informació o de qualsevol altre tipus d’entitats relacionades amb el subministrament, dotació de material o programes a la Corporació
RTVE i les seues filials. En tot cas, els deures de lleialtat
establits en la legislació de societats mercantils per als
administradors es consideraran respecte a les anteriors
empreses.
3. Els membres del Consell d’Administració tindran
la condició de comptedants a l’efecte previst en la legislació del Tribunal de Comptes.
4. Els membres del Consell d’Administració percebran
les retribucions fixades pel ministre d’Economia i Hisenda,
d’acord amb el procediment legalment establit per als alts
càrrecs d’entitats amb independència funcional.
5. Els membres del Consell d’Administració exerciran el seu càrrec amb subjecció als deures de diligent
administració, fidelitat, lleialtat, secret i responsabilitat
establits en la legislació mercantil. Així mateix, ajustaran
la seua actuació als principis de legalitat, objectivitat i bon
govern.
6. En l’exercici de les seues funcions, els consellers
actuaran amb absoluta independència, sense que puguen
rebre instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació imperativa del Govern ni de l’Administració General
de l’Estat o altres institucions o entitats.
Article 16. Competències i funcions.
1. El Consell d’Administració de la Corporació RTVE
es constituirà en Junta general universal de les societats
prestadores del servici públic quan siga necessària la
intervenció del dit òrgan en cada una d’estes i podrà exercir totes les competències que la Llei de Societats Anònimes atribuïx al dit òrgan social. L’administració de les
societats prestadores correspondrà a un administrador
únic designat per la Junta general de cada societat.
2. El Consell d’Administració de la Corporació RTVE
serà responsable del compliment dels objectius generals
fixats a la Corporació, del compliment dels principis de
programació que s’hi establisquen i de la bona administració i govern de la Corporació.
3. Els estatuts socials de la Corporació RTVE desenvoluparan el funcionament intern del Consell d’Administració i les facultats que esta Llei atribuïx al seu president.
El Consell d’Administració no podrà delegar amb
caràcter permanent cap de les seues facultats.
4. El Consell d’Administració de la Corporació RTVE
tindrà entre les seues competències les següents:
a) La representació i administració de la Corporació
RTVE i la direcció estratègica del seu Grup empresarial.
b) Nomenar i cessar l’equip directiu de primer nivell
de la Corporació RTVE i autoritzar el nomenament del de
les societats filials, a proposta del president de la Corporació.
c) Aprovar l’organització bàsica de la Corporació
RTVE i les seues modificacions.
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d) Supervisar la labor de la direcció de la Corporació
RTVE i de les seues societats filials, incloent-hi la labor
dels seus administradors únics.
e) Complir i fer complir els acords i resolucions de
l’autoritat audiovisual.
f) Fixar les directrius generals d’actuació de la Corporació RTVE en el compliment de les seues funcions i
desenvolupar els principis bàsics en matèria de producció, així com la publicitat i programació i producció en la
ràdio i televisió estatals.
g) Aprovar les directrius bàsiques en matèria de personal.
h) Conferir i revocar poders.
i) Promoure, si és el cas, davant de la Junta d’accionistes l’exercici de l’acció social de responsabilitat contra
els administradors, així com sobre la seua transacció i
renúncia. A este efecte convocarà la Junta general d’accionistes perquè autoritze amb caràcter previ el seu exercici. En tot cas, este acord no implicarà per si sol la destitució de l’administrador.
j) Aprovar el reglament intern i la resta de normes de
funcionament del mateix Consell d’Administració per
majoria de dos terços i aprovar els procediments interns
de funcionament de la Corporació RTVE i autoritzar els de
les seues filials.
k) Aprovar aquells contractes, convenis, acords o
negocis jurídics que el mateix Consell d’Administració
determine que han de ser de la seua competència a raó de
la seua quantia o importància. La resta de contractes, convenis, acords o negocis jurídics de la Corporació RTVE
seran aprovats pel president. A l’efecte de la seua celebració i firma, el Consell d’Administració atorgarà els apoderaments necessaris.
l) Aprovar l’informe anual sobre la gestió de la Corporació RTVE i les seues filials, i sobre el compliment de
les missions de servici públic encomanades; subscriure el
contracte programa amb el Govern i les altres obligacions
de caràcter economicofinancer assumides per la Corporació RTVE en raó del seu caràcter públic.
m) Formular els comptes anuals de l’exercici i proposar l’aplicació de resultats.
n) Aprovar el projecte dels pressupostos anuals
d’explotació i capital de la Corporació RTVE i els de les
societats participades, directament o indirectament, i de
manera majoritària, així com formular el programa d’actuació plurianual de la Corporació RTVE i de les societats
abans mencionades en els termes establits en la Llei
General Pressupostària.
o) Determinar el procediment intern aplicable per la
Corporació RTVE i les seues societats prestadores del servici públic per a l’exercici del dret d’accés reconegut en
l’article 20.3 de la Constitució.
p) Aprovar qualssevol informes que la Corporació
RTVE haja d’elevar a les Corts Generals, a l’autoritat audiovisual i, si és el cas, al Govern.
q) Aprovar la creació, composició i funcions dels
òrgans destinats a garantir el control intern i la independència professional dels servicis informatius, així com la
participació de la societat civil per a aquells aspectes relacionats amb la prestació del servici públic radiotelevisiu.
r) Proposar el cessament d’un conseller al Congrés
dels Diputats en els casos previstos en l’article 13.1.c)
d’esta Llei.
Article 17. El president del Consell d’Administració i de la
Corporació RTVE.
1. El Consell d’Administració de la Corporació nomenarà com a president el conseller designat per al dit càrrec
pel Congrés dels Diputats de conformitat amb el que disposa l’article 11.4.
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Sense perjuí de les especialitats que s’establisquen, al
president li serà aplicable l’estatut personal previst en
esta Llei per als consellers. El cessament del president es
regirà pel que disposa l’article 13.
2. El president del Consell d’Administració assumirà
la representació institucional del Consell i de la Corporació RTVE, a més de les atribucions que li conferisquen
esta llei i els estatuts socials.
3. El president convocarà les reunions del Consell
d’Administració de conformitat amb el que preveuen els
estatuts socials i tindrà vot diriment en cas d’empat.
Article 18. El secretari del Consell d’Administració.
1. El Consell d’Administració tindrà un secretari no
conseller, llicenciat en dret, que actuarà amb veu, però
sense vot.
2. La designació i el cessament del secretari correspondrà al Consell d’Administració, així com la seua substitució temporal en supòsits de vacant, absència o malaltia, de conformitat amb el que preveuen els estatuts
socials.
3. El secretari tindrà les funcions que li assignen els
estatuts socials i, en tot cas, les funcions d’estendre acta
de les reunions del Consell d’Administració, certificar els
seus acords i assessorar el Consell en dret.
SECCIÓ II.

FUNCIONS DEL PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ RTVE

Article 19. Caràcter executiu de les seues funcions.
El president ostentarà amb caràcter permanent les
funcions d’administració i representació que li conferixen
esta llei i els estatuts socials de la Corporació RTVE i hi
actuarà sota la vigilància del Consell d’Administració.
Article 20.

Competència i funcions.

1. El president exercirà la direcció executiva ordinària de la Corporació RTVE, que exercirà d’acord amb els
criteris, objectius generals o instruccions que establisca el
Consell d’Administració. Així mateix, tindrà la representació legal de la Corporació RTVE per a la realització de tots
els actes que siguen necessaris en l’exercici d’eixa direcció executiva ordinària, i podrà celebrar amb tercers en el
marc de les seues atribucions els actes, contractes i negocis jurídics que calguen per a la realització de l’objecte
social i la conclusió dels objectius generals de la Corporació.
2. Sense perjuí de l’anterior, el president de la Corporació RTVE tindrà entre les seues competències les
següents:
a) Executar i fer complir els acords del Consell d’Administració.
b) Preparar la formulació dels comptes anuals de
cada exercici econòmic de conformitat amb la legislació
mercantil.
c) Elaborar l’avantprojecte de pressupost d’explotació i capital de la Corporació RTVE.
d) Elaborar l’informe anual sobre la gestió de la Corporació RTVE i les seues filials i sobre el compliment de
les missions de servici públic encomanades, el contracte
programa amb l’Estat i les altres obligacions de caràcter
economicofinancer previstes en l’article 129.3 de la Llei
General Pressupostària assumides per la Corporació
RTVE per raó del seu caràcter públic.
e) Executar les directrius generals d’actuació de la
Corporació RTVE aprovades pel Consell d’Administració,
així com executar els principis que el dit òrgan aprove
sobre producció, publicitat i programació en la ràdio i
televisió estatals.
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f) Aprovar i celebrar els actes, contractes i negocis
jurídics en les matèries i quanties que acorde el Consell
d’Administració.
g) Proposar al Consell d’Administració l’aprovació
de l’organització bàsica de la Corporació RTVE i de les
seues societats filials.
h) Proposar al Consell d’Administració el nomenament i cessament de la direcció de primer nivell de la
Corporació RTVE.
i) Dirigir i coordinar les activitats dels òrgans directius de la Corporació RTVE de conformitat amb les directrius del Consell.
j) Proposar al Consell d’Administració el nomenament i cessament, en Junta general, d’administradors de
les societats filials.
k) La direcció superior del personal i dels servicis de
la Corporació RTVE sota les directrius bàsiques que en
esta matèria establisca el Consell d’Administració.
l) Serà el responsable dels fitxers automatitzats de la
Corporació RTVE i vetlarà pel compliment de la legislació
de protecció de les dades personals.

3. Són competències del Consell Assessor les
següents:
a) Assessorar el Consell d’Administració de la Corporació RTVE en les orientacions generals de la programació.
b) Informar sobre els criteris i normes que garantisquen el dret d’accés dels grups socials significatius en
funció de la seua rellevància social, representativitat i
àmbit d’actuació.
c) Informar sobre la proposta dels contractes programa amb l’Estat i de les línies de programació, així com
en l’establiment de les normes d’admissió de publicitat.
d) Informar a petició del Consell d’Administració
sobre qualssevol assumptes que se sotmeten a la seua
consideració.

Article 21. De la delegació d’altres funcions i competències.

Article 24. Els Consells d’Informatius.

El Consell d’Administració podrà delegar de manera
permanent en el president qualssevol altres funcions del
Consell d’Administració, la qual cosa requerirà la majoria
de dos terços dels seus components. Seran indelegables
les competències assenyalades en els apartats b), m), n),
o), q) i r) de l’article 16.4.
Article 22. Prohibició de ser nomenat administrador únic
després de cessament forçós.
No podrà ser nomenat com a administrador únic, en
el cas previst en l’article 13.2 d’esta Llei, el president que
haja de cessar en el càrrec com a conseqüència de concórrer qualsevol de les causes de cessament forçós que s’hi
preveuen.
SECCIÓ III. ALTRES ÒRGANS
Article 23. El Consell Assessor.
1. El Consell Assessor és l’òrgan de participació de la
societat en la Corporació RTVE.
2. El Consell Assessor estarà compost per un total de
quinze membres, designats de la manera següent:
a) Tres consellers pel Consell Econòmic i Social.
b) Dos consellers pel Consell de Consumidors i Usuaris.
c) Un conseller pel Ministeri d’Assumptes Exteriors.
d) Un conseller pel Consell de la Joventut d’Espanya.
e) Un conseller per l’Institut de la Dona.
f) Un conseller per les entitats representatives de les
persones amb discapacitat.
g) Un conseller pel Consell General de l’Emigració.
h) Un conseller per l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Televisives.
i) Un conseller per l’Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques.
j) Un conseller designat pel Consell de Coordinació
Universitària entre experts del món acadèmic en matèries
de Ciències Socials i Comunicació.
k) Un conseller designat per les entitats representatives dels anunciants.
l) Un conseller per les entitats representatives de
periodistes d’àmbit estatal.

4. El Consell Assessor serà convocat pel Consell
d’Administració, almenys cada tres mesos, així com quan
siga preceptiu el seu pronunciament.
5. La condició de membre del Consell Assessor no
exigirà dedicació exclusiva ni donarà dret a remuneració.

1. Els Consells d’Informatius són els òrgans interns
de participació dels professionals de la informació de la
Corporació RTVE per a vetlar per la independència, l’objectivitat i la veracitat dels continguts informatius difosos
per les societats prestadores del servici públic corresponent.
2. Són funcions dels Consells d’Informatius:
a) Vetlar per la independència dels professionals de
la informació davant de la direcció de cada societat.
b) Promoure la independència editorial de la Corporació RTVE d’acord amb el que preveu la legislació general audiovisual i en esta Llei en allò que es referix a les
seues funcions de servici públic.
c) Informar sobre la línia editorial i la programació
informativa, així com participar en l’elaboració dels llibres
d’estil.
d) Informar amb caràcter no vinculant les propostes
de nomenament dels directors dels servicis informatius
de les societats de la Corporació RTVE, prestadores del
servici públic de ràdio i televisió.
3. Les normes d’organització i funcionament dels
Consells d’Informatius s’aprovaran d’acord amb els professionals de la informació de la Corporació RTVE, pel
Consell d’Administració.
CAPÍTOL III
Prestació del servici públic radiotelevisiu i programació
Article 25. Principis de producció i programació.
1. La producció i programació de la Corporació RTVE
i les seues societats s’haurà d’ajustar al compliment de
les seues funcions de servici públic.
2. El contracte programa, d’acord amb les línies
estratègiques del mandat marc, establirà els objectius i
obligacions específiques que han de complir els diferents
canals de ràdio i televisió, i servicis connexos i interactius,
així com les seues programacions.
3. La programació del servici públic encomanada a la
Corporació RTVE haurà d’atendre especialment els collectius socials que requerisquen una atenció específica a
les seues necessitats i demandes, com ara la infància i la
joventut. Esta tasca de servici públic s’ha d’estendre a
qüestions de rellevància per a la majoria de la població o
per a determinats col·lectius, al mateix temps que s’evitarà
qualsevol forma de discriminació per raó de discapacitat.
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Article 26. Programació en processos electorals.
Durant els processos electorals s’aplicarà la legislació
electoral. L’òrgan de comunicació amb l’Administració
electoral serà el Consell d’Administració de la Corporació
RTVE a través del seu president.
Article 27. Declaracions i comunicacions oficials d’interés públic.
El Govern podrà fer que es programen i difonguen
declaracions o comunicacions oficials d’interés públic,
amb indicació del seu origen.
Article 28. Pluralisme i dret d’accés.
1. La Corporació RTVE assegurarà en la seua programació l’expressió de la pluralitat social, ideològica, política i cultural de la societat espanyola.
2. El dret d’accés a través de la Corporació RTVE
s’aplicarà:
a) De manera global, per mitjà de la participació dels
grups socials i polítics significatius, com a fonts i portadors d’informació i opinió, en el conjunt de la programació de RTVE.
b) De manera directa, per mitjà d’espais específics
en la ràdio i la televisió amb formats diversos, temps i
horaris, fixats pel Consell d’Administració de la Corporació, escoltat el Consell Assessor i conforme al que establix
la legislació general audiovisual.
3. Les societats de la Corporació prestadores del servici públic de ràdio i televisió garantiran la disponibilitat
dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la realització dels espais per a l’exercici del dret d’accés.
4. El Consell d’Administració de la Corporació RTVE
aprovarà les directrius per a l’exercici del dret d’accés,
amb un informe previ favorable de l’autoritat audiovisual.
CAPÍTOL IV
Règim econòmic
Article 29. Patrimoni.
1. La Corporació RTVE i les societats prestadores del
servici públic tindran un patrimoni propi. Els béns i drets
de la Corporació RTVE i de les societats prestadores del
servici públic seran en tot cas de domini privat o patrimonials.
2. La gestió, administració, explotació i disposició
dels béns i drets que integren el patrimoni de la Corporació RTVE i el de les societats prestadores del servici públic
es regirà pel que hi disposa esta Llei i, en defecte d’això,
per l’ordenament privat.
Article 30. Principis i règim de contractació.
1. La Corporació RTVE, així com les societats en què
participe majoritàriament, directament o indirectament,
en el seu capital social, ajustaran la seua activitat contractual als principis de publicitat i concurrència, llevat que la
naturalesa de l’operació que es realitze siga incompatible
amb eixos principis.
2. Sense perjuí de l’anterior, l’activitat contractual de
la Corporació RTVE i la de les societats prestadores del
servici públic es regirà per l’ordenament jurídic privat.
3. Els servicis prestats, si és el cas, per la Corporació
RTVE a les seues societats filials prestadores estaran
remunerats d’una manera adequada segons criteris de
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mercat, i la Corporació RTVE haurà d’establir comptes
separats a este efecte.
Article 31. Recurs a l’endeutament.
La Corporació RTVE, les seues societats prestadores
del servici públic i qualssevol altres societats que posseïsquen, directament o indirectament, la majoria del capital
social, només podran recórrer a l’endeutament per al
finançament de les seues inversions en immobilitzat
material i immaterial i per a atendre desfasaments temporals de tresoreria.
Els límits d’este endeutament quedaran fixats, per a
cada exercici, en els corresponents contractes programa.
Article 32.

Contracte programa amb l’Estat.

1. El contracte programa serà subscrit pel Govern i la
Corporació RTVE i determinarà almenys els punts
següents:
a) Els objectius específics que desenvolupe la Corporació en l’exercici de la funció de servici públic encomanada per l’Estat per a un període de tres anys.
b) Les aportacions a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat destinades a la prestació del servici públic
de ràdio i televisió.
c) Els mitjans per a adaptar els objectius acordats a
les variacions de l’entorn econòmic, i es garantirà sempre
el compliment del mandat marc.
d) Els efectes que s’han de derivar de l’incompliment
dels compromisos acordats.
e) El control de l’execució del contracte programa i
dels resultats derivats de la seua aplicació.
2. El contracte programa haurà d’incorporar restriccions addicionals a les establides amb caràcter general en
la Llei 25/1994, de 12 de juliol, per a l’emissió de publicitat
televisiva.
3. L’autoritat audiovisual haurà d’emetre un informe
al Govern sobre el projecte de contracte programa, en
relació amb totes aquelles qüestions relatives al seu
àmbit de competència.
4. Les Corts Generals hauran de ser informades pel
Govern, d’una manera prèvia a la seua aprovació, sobre el
contingut del contracte programa. Així mateix, hauran de
ser informades de l’execució i els resultats anualment.
Article 33.

Compensació per servici públic.

Les compensacions pel compliment de les obligacions
de servici públic es consignaran en els Pressupostos
Generals de l’Estat de manera diferenciada per a cada una
de les societats prestadores del servici públic. Estes compensacions tindran caràcter anual i no podran superar el
cost net del servici públic prestat en el corresponent exercici pressupostari. A este efecte, es considera cost net la
diferència entre els costos totals de cada societat prestadora de servici públic i els seus altres ingressos diferents
de les compensacions.
Si al tancament d’un exercici es constata que la compensació supera el cost net incorregut en este període, el
muntant en excés es minorarà de la compensació pressupostada per a l’exercici següent a aquell en què s’haja
produït el dit excés.
Article 34.

Pressupostos.

1. La Corporació RTVE i cada una de les societats
participades, directament o indirectament, de manera
majoritària elaborarà un pressupost d’explotació que
detallarà els recursos i dotacions anuals corresponents.
Així mateix, formaran un pressupost de capital amb el
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mateix detall. Els pressupostos d’explotació i de capital
de la Corporació RTVE i cada una de les societats participades, directament o indirectament, de forma majoritària
s’integraran en els Pressupostos Generals de l’Estat.
2. Els pressupostos d’explotació i de capital de la
Corporació RTVE i cada una de les societats participades,
directament o indirectament, de forma majoritària estaran constituïts per una previsió del compte de resultats i
del quadre de finançament del corresponent exercici.
Com a annex als dits pressupostos s’acompanyarà una
previsió del balanç de l’entitat, així com la documentació
complementària que determine el Ministeri d’Economia i
Hisenda.
3. La Corporació RTVE i cada una de les societats
participades, directament o indirectament, de forma
majoritària remetran els estats financers assenyalats a
l’apartat anterior referits, a més de l’exercici relatiu al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat, a la liquidació
de l’últim exercici tancat i a l’avanç de la liquidació de
l’exercici corrent.
4. Junt amb els pressupostos d’explotació i de capital, la Corporació RTVE i cada una de les societats participades, directament o indirectament, de forma majoritària
remetran una memòria explicativa del seu contingut, de
l’execució de l’exercici anterior i de la previsió de l’execució de l’exercici corrent.
5. El pressupost de la Corporació RTVE i de les societats en què posseïsca, directament o indirectament, la
majoria del capital social, s’ajustaran al que preveu per a
les societats mercantils estatals la Llei General Pressupostària sense perjuí de les singularitats previstes en esta
Llei.
6. El règim de variacions pressupostàries de la Corporació RTVE i les seues societats i cada una de les societats participades, directament o indirectament, de forma
majoritària filials s’ajustarà al que establix la Llei General
Pressupostària.

2. Els comptes anuals de la Corporació RTVE i les de
les societats en què participe, directament o indirectament, de forma majoritària hauran de ser revisades per
auditors de comptes, d’acord amb el que disposa la legislació mercantil.
3. La Intervenció General de l’Administració de l’Estat exercirà les funcions de control previstes en el títol VI
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, per a les societats mercantils estatals. En particular, durà a terme la revisió de l’informe anual relatiu a la
gestió de la Corporació RTVE i a la gestió de les societats
en què participe, directament o indirectament, de forma
majoritària, així com dels informes sobre compliment de
les missions de servici públic encomanades, el contracte
programa amb l’Estat i les altres obligacions de caràcter
economicofinancer assumides per la Corporació RTVE
per raó del seu caràcter públic.
4. En tot cas, els comptes anuals seran formulats pel
Consell d’Administració i seran sotmesos, junt amb la
proposta de distribució dels resultats, a l’aprovació de la
Junta general d’accionistes, de conformitat amb el que
preveu la legislació mercantil. Una vegada aprovats els
comptes anuals es remetran a les Corts Generals perquè
en prenguen coneixement.
5. La Corporació RTVE i les seues societats prestadores de servici públic hauran de portar un sistema de
comptabilitat analítica que permeta presentar comptes
separats de les activitats de servici públic i de la resta
d’activitats que realitzen, a fi de determinar el cost net a
què es referix l’article 33 d’esta Llei.

Article 35. Programa d’actuació plurianual.

Article 38. Règim de personal.

1. La Corporació RTVE i les societats en què posseïsca, directament o indirectament, la majoria del capital
social formularan, així mateix, anualment els seus corresponents programes d’actuació plurianual.
2. El programa d’actuació plurianual estarà integrat
pels estats financers i documentació exigida per la Llei
General Pressupostària i reflectirà les dades economicofinanceres previstes per a l’exercici relatiu al projecte de
Pressupostos Generals de l’Estat i als dos exercicis immediatament posteriors, segons el contracte programa conforme a les línies estratègiques i objectius definits per a la
Corporació RTVE i cada una de les societats prestadores
del servici públic.

1. El president de la Corporació RTVE estarà vinculat
amb la Corporació RTVE per una relació mercantil sense
perjuí de les especialitats establides en esta Llei.
Estarà subjecte a una relació laboral especial aquell
personal directiu de la Corporació o de les societats prestadores del servici públic les funcions del qual reunisquen
els requisits exigits per l’ordenament perquè el seu contracte siga qualificat d’alta direcció.
2. Els administradors únics de les societats prestadores del servici públic, així com el personal d’alta direcció a què es referix l’apartat anterior estaran subjectes al
mateix règim d’incompatibilitats previst a l’article 15
d’esta Llei, per als consellers de la Corporació RTVE.

CAPÍTOL V
Règim de personal

Article 36. Pressupost consolidat.
Sense perjuí del que s’establix anteriorment, la Corporació RTVE presentarà a més els seus pressupostos d’explotació i de capital i els seus programes d’actuació plurianual de forma consolidada amb les societats en què
posseïsca, directament o indirectament, la majoria del
capital social d’acord amb els procediments i tràmits establits per la Llei General Pressupostària.
Article 37. Comptabilitat i auditoria externa.
1. Els comptes anuals de la Corporació RTVE i les de
les societats en què participe, directament o indirectament, de forma majoritària es regiran pels principis i normes de comptabilitat recollits en el Pla General de comptabilitat de l’Empresa espanyola, així com en les seues
adaptacions i en les disposicions que el despleguen.

CAPÍTOL VI
Control extern
Article 39. Control pel Parlament.
Les Corts Generals exerciran el control parlamentari
sobre l’actuació de la Corporació i les seues societats, i
vetlaran especialment pel compliment de les funcions de
servici públic encomanades.
A este efecte, la Corporació RTVE remetrà amb caràcter anual a les Corts Generals un informe referit a l’execució del contracte programa i del mandat marc i una
memòria sobre el compliment de la funció de servici
públic encomanada, referit al conjunt de les seues activitats, programacions, servicis i emissions.
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Article 40. La Corporació RTVE i l’autoritat audiovisual.
1. Correspon a l’autoritat audiovisual la supervisió
del compliment de la missió de servici públic de ràdio i
televisió per part de la Corporació RTVE, per al qual podrà
adoptar les recomanacions o resolucions que preveja la
seua regulació.
2. L’autoritat audiovisual podrà requerir a la Corporació RTVE i a les seues societats les dades i els informes
necessaris per a l’exercici de les seues funcions. La informació així obtinguda serà confidencial i no podrà ser utilitzada per a fins diferents dels propis de les seues competències.
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En el dit Acord s’inclourà una relació dels béns immobles de titularitat de l’Administració General de l’Estat que
hagen de romandre en el seu patrimoni. Els béns i drets
no inclosos en esta relació quedaran incorporats, amb la
consideració de patrimonials, al patrimoni propi de l’Ens
Públic RTVE.
Disposició addicional tercera. Constitució del Consell
Assessor i dels Consells d’Informatius.
Els Consells previstos en la Secció tercera del capítol
segon del títol segon d’esta Llei s’hauran de crear en el
termini de sis mesos comptadors des de la constitució del
Consell d’Administració de la Corporació RTVE.

Article 41. Del control pel Tribunal de Comptes.
Correspon al Tribunal de Comptes el control extern de
la Corporació RTVE i el de les societats en què participe,
directament o indirectament, de forma majoritària, en els
termes establits en la seua llei orgànica i en les altres lleis
que regulen la seua competència.
CAPÍTOL VII

Disposició addicional quarta. Dret d’accés.
Les directrius previstes en l’article 28 d’esta Llei hauran de ser aprovades pel Consell d’Administració de la
Corporació RTVE en el termini de sis mesos comptadors
des del moment de constitució del Consell d’Administració.
Disposició addicional quinta. Conducta comercial.

De la fusió, escissió i dissolució social
Article 42. Operacions de fusió, escissió i extinció.
Les operacions de fusió, escissió o extinció de la Corporació RTVE o de les societats prestadores del servici
públic requeriran l’autorització prèvia del Consell de
Ministres. Així mateix, es requerirà la dita autorització
prèvia per a la dissolució d’estes per les causes enumerades en els apartats 1, 3, 6 i 7 de l’article 260.1 del Reial
Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes.
Disposició addicional primera. Modificació de la disposició addicional dotze de la LOFAGE. Corporació RTVE
Societat Mercantil Estatal per a la prestació de servici
públic.
S’afig un apartat 3 a la disposició addicional dotze de
la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament
de l’Administració General de l’Estat, amb la redacció
següent:
«3. La Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, com a societat anònima estatal dotada d’especial autonomia respecte de l’Administració General de l’Estat, es regirà en primer lloc per la seua Llei
reguladora i els seus estatuts socials; en segon lloc,
per la seua legislació sectorial i per les normes reguladores de les societats mercantils estatals en el que
se li apliquen, i, en defecte de l’anterior normativa,
per l’ordenament privat.»
Disposició addicional segona. Desafectació del domini
públic i atribució del patrimoni adscrit.
1. Queden desafectats del domini públic els béns i
drets que a l’entrada en vigor d’esta Llei integren el patrimoni propi de l’Ens Públic RTVE i el de les societats TVE,
SA, i RNE, SA. Estos béns i drets tindran la consideració
de patrimonials de l’Ens Públic RTVE o de les societats
TVE, SA, o RNE, SA, respectivament.
2. Per mitjà de l’Acord del Consell de Ministres que
autoritze la constitució de la Corporació RTVE, quedarà
desafectat i desadscrit el patrimoni titularitat de l’Administració General de l’Estat adscrit, en el moment d’entrada en vigor d’esta Llei, a l’Ens Públic RTVE i a TVE, SA,
i RNE, SA.

El Consell d’Administració de la Corporació RTVE
adoptarà unes directrius de conducta comercial per a esta
i per a les seues societats filials, que seran públiques, i
elevarà amb caràcter anual un informe a l’autoritat audiovisual sobre el compliment d’estes.
Correspondrà a l’autoritat audiovisual el control
extern del compliment de les directrius de conducta
comercial de la Corporació RTVE i de les seues societats
filials.
Disposició transitòria primera. De la constitució i inici de
l’activitat ordinària de la Corporació RTVE i les societats prestadores del servici públic.
1. El Govern procedirà a la constitució de la Corporació RTVE i autoritzarà la de les societats prestadores del
servici públic. El capital social inicial es determinarà en
ambdós casos per acord del Consell de Ministres. Posteriorment, la Corporació RTVE i les societats prestadores del
servici públic iniciaran la seua activitat ordinària prevista
en els seus respectius objectes socials, que tindrà lloc
l’endemà de l’atorgament de l’escriptura d’aportació per
l’Ens Públic RTVE i les societats TVE, SA, i RNE, SA, dels
actius i passius que es transferixen a la mencionada Corporació RTVE i a les seues societats. En la consegüent
escriptura d’augment de capital social s’hauran de descriure les aportacions no dineràries, amb les seues dades
registrals si n’hi ha, la valoració en euros que se’ls atribuïsca, així com les accions assignades en pagament.
L’aportació dels actius i passius mencionats no requerirà
l’informe d’experts independents a què es referix l’article
38 de la Llei de Societats Anònimes. Així mateix, i en ocasió de la dita aportació, el Govern podrà autoritzar la realització de les aportacions dineràries que considere necessàries al capital social de les entitats esmentades, per al
començament de la seua activitat ordinària prevista en el
seu objecte social.
2. Fins que comence l’activitat ordinària prevista en
l’objecte social de la Corporació RTVE i de les societats
prestadores del servici públic, l’Ens Públic RTVE i les societats TVE, SA, i RNE, SA, es continuaran regint pel que
preveu la Llei 4/1980, de 10 de gener, per la qual s’aprova
l’Estatut de la Ràdio i Televisió, i les seues normes de desplegament.
3. El règim fiscal especial establit en el capítol VIII del
títol VII del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei de l’Impost sobre Soci-
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etats, serà aplicable a l’operació d’aportació dels actius i
passius per les societats TVE, SA, i RNE, SA, a les noves
entitats.
4. Totes les transmissions patrimonials, operacions
societàries i actes derivats, directament o indirectament,
de l’aplicació d’estes disposicions transitòries i, inclús, les
aportacions de fons o ampliacions de capital, que s’executen per a la constitució i per al començament de l’activitat de la Corporació RTVE i les societats prestadores del
servici públic, estaran exemptes de qualsevol tribut estatal, autonòmic o local, sense que siga procedent, en este
últim cas, la compensació a què es referix l’article 9.2 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Igualment, totes les transmissions, operacions i actes
abans mencionats gaudiran d’exempció del pagament de
qualssevol aranzels i honoraris professionals meritats per
la intervenció de fedataris públics i de Registradors de la
Propietat i Mercantils.
Disposició transitòria segona. De la successió legal de
l’Ens RTVE, les societats TVE, SA, i RNE, SA.
1. La Corporació RTVE i les societats prestadores del
servici públic succeiran a l’Ens Públic RTVE i a les societats TVE, SA, i RNE, SA, únicament en els béns, contractes
i, en general, drets i obligacions objecte de la cessió d’actius i passius a què es referix la disposició anterior. A este
fi la Corporació RTVE i les societats prestadores del servici públic quedaran subrogades, respectivament, en la
mateixa posició jurídica que tenien les entitats cessionàries respecte dels béns, drets i obligacions que els siguen
objecte de cessió a cada una d’estes.
En el supòsit d’immobles arrendats, i a l’efecte previst
en l’article 32 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, les transferències que es puguen
realitzar no reputaran cessions dels contractes d’arrendament en vigor, ni els arrendadors tindran dret a cap classe
d’elevació de renda per raó d’estes.
2. La Corporació RTVE i les societats prestadores del
servici públic, respectivament, se subrogaran en la
mateixa posició jurídica que tenia l’Ens Públic RTVE i les
societats TVE, SA, i RNE, SA, en les relacions jurídiques,
drets i obligacions de naturalesa laboral, convencional o
extraconvencional, i de Seguretat Social dels treballadors
que s’incorporen a les noves entitats. Es respectaran, en
tot cas, la categoria professional, l’antiguitat i els drets
econòmics adquirits pel personal mencionat, així com els
seus drets socials.
Disposició transitòria tercera. De la constitució efectiva
de la Corporació RTVE i les societats prestadores del
servici públic i de la seua administració provisional.
1. La Corporació RTVE es constituirà per mitjà d’escriptura pública que serà atorgada en el termini de 10 dies
des que el Consell de Ministres aprove els estatuts socials
de l’entitat. La dita escriptura haurà de ser inscrita en el
Registre Mercantil. Amb la inscripció adquirirà la Corporació RTVE la seua personalitat jurídica.
2. L’escriptura de constitució de la Corporació RTVE
designarà un administrador provisional únic que s’encarregue de l’administració i representació d’esta fins al
nomenament com a consellers de les persones designades per les Corts Generals com a membres del Consell
d’Administració de conformitat amb el que preveuen els
articles 10 i 11 d’esta Llei. L’administrador provisional únic
serà nomenat per la Junta general d’accionistes de la Corporació RTVE i cessarà en el seu càrrec el dia del nomenament com a consellers de les persones designades per les
Corts Generals, en els termes abans exposats.
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3. Correspondrà a l’administrador provisional únic la
realització de tots els actes i actuacions necessàries per al
començament de l’activitat ordinària prevista en l’objecte
social de la Corporació RTVE, així com per a la constitució
de les societats prestadores del servici públic encomanat.
Disposició transitòria quarta. Primer mandat dels membres del Consell d’Administració.
No obstant el que disposa l’article 12 d’esta Llei, el
primer mandat de la mitat dels consellers durarà tres
anys.
En la primera sessió del Consell d’Administració es
determinarà per sorteig quins consellers cessaran transcorregut el termini de tres anys des del seu nomenament.
En la primera designació dels consellers i del president de la Corporació RTVE, si transcorreguts dos mesos
des de la primera votació en cada Cambra no s’aconseguix la majoria que preveuen els articles 11.3 i 11.4, el
Congrés podrà designar per majoria absoluta els dotze
consellers i el president.
Disposició transitòria quinta. De la dissolució, liquidació
i extinció de l’Ens Públic RTVE i les societats TVE, SA, i
RNE, SA.
1. S’acorda la dissolució de l’Ens Públic RTVE i la de
les societats TVE, SA, i RNE, SA, que es durà a terme en la
manera establida en estes disposicions transitòries.
2. L’Ens Públic RTVE i les societats TVE, SA, i RNE,
SA, entraran en estat de dissolució–liquidació l’endemà
de l’atorgament per les dites entitats de l’escriptura
d’aportació dels actius i passius que es transferisquen a la
Corporació RTVE i a les seues societats prestadores, Societat Mercantil Estatal Televisió Espanyola i Societat Mercantil Estatal Ràdio Nacional d’Espanya, respectivament.
L’Ens Públic RTVE en liquidació haurà de procedir a la
conclusió ordenada de totes les relacions jurídiques que
estiguen pendents a la data d’entrada en estat de dissolució, així com a la liquidació, alienació i extinció, segons
siga procedent, dels béns, drets i obligacions que integren el patrimoni de l’Ens Públic.
En tot cas, el Govern haurà de proveir l’Ens Públic en
liquidació i les seues societats dels fons i recursos econòmics necessaris perquè puguen desenvolupar de manera
ordenada el mencionat procés de liquidació patrimonial i
complir regularment totes les obligacions contretes exigibles.
3. En eixa mateixa data quedarà suprimit el Consell
d’Administració de l’Ens Públic RTVE i la Direcció General
d’este. En el seu lloc es constituirà un Consell de Liquidació de l’Ens, integrat per cinc membres que seran nomenats i cessats per la Societat Estatal de Participacions
Industrials, que n’assumirà la gestió, direcció i representació. Així mateix, este Consell procedirà a la dissolució i
liquidació mercantil de les societats TVE, SA, i RNE, SA,
amb la designació d’un liquidador per a cada una d’estes.
4. Durant la seua liquidació i fins a la seua total extinció l’Ens Públic RTVE i la de les societats TVE, SA, i RNE,
SA, conservaran la seua personalitat jurídica.
Disposició transitòria sexta
En el termini de sis mesos a partir de la constitució de
la nova Corporació de RTVE, el Consell d’Administració
haurà d’elaborar un Reglament del Dret d’Accés que establisca les condicions de sol·licitud, amb resposta obligatòria a les peticions corresponents.
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El Consell Audiovisual informarà la proposta d’este
Reglament i, una vegada aprovat el seu compliment
anual, actuarà així mateix com a instància superior en cas
de desacord.
Disposició derogatòria única
1. Es deroga la Llei 4/1980, de 10 de gener, per la qual
s’aprova l’Estatut de la Ràdio i la Televisió. No obstant
això, la dita Llei es continuarà aplicant a l’efecte previst en
la Llei 46/1983, de 26 de desembre, reguladora del Tercer
Canal de Televisió, i en la Llei 10/1988, de 3 de maig, de
Televisió Privada.
2. Així mateix, queden derogades totes les altres disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb el que
disposa la present Llei.
Disposició final primera. Habilitació normativa.
El Govern, a proposta del Ministeri de la Presidència,
dictarà les disposicions necessàries per al desplegament i
execució d’esta Llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
Esta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
complisquen esta Llei i que la facen complir.
Madrid, 5 de juny de 2006.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

9959

LLEI 18/2006, de 5 de juny, per a l’eficàcia a la
Unió Europea de les resolucions d’embargament i d’assegurament de proves en procediments penals. («BOE» 134, de 6-6-2006.)
JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei
següent i jo la sancione.
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La primera plasmació d’este principi es va concretar
en la Decisió Marc 2002/584/JAI del Consell, de 13 de juny
de 2002, relativa a l’orde de detenció europea i als procediments d’entrega entre Estats membres que va donar
lloc a la Llei 3/2003, de 14 de març, sobre l’orde europea
de detenció i entrega, i a la Llei Orgànica 2/2003, de 14 de
març, complementària de l’anterior.
El següent pas en esta direcció s’ha donat amb l’aprovació a la Unió Europea de la Decisió Marc 2003/577/JAI del
Consell, de 22 de juliol de 2003, relativa a l’execució en la
Unió Europea de les resolucions d’embargament preventiu
de béns i d’assegurament de proves, que s’incorpora al
dret espanyol amb esta Llei. Un pas al qual en seguiran
d’altres en un termini previsiblement breu, i que donaran
lloc a una nova cooperació judicial en matèria penal.
II
L’objecte d’esta norma és establir el mecanisme a través
del qual es transmetran per part de les autoritats judicials
espanyoles les mesures d’embargament de béns o d’assegurament de proves acordades en procediments penals
quan els objectes, dades o documents objecte de la mesura
es troben en un altre Estat membre de la Unió Europea. I,
igualment, de quina manera les autoritats judicials espanyoles reconeixeran i compliran les dites resolucions quan provinguen d’una autoritat judicial d’un altre Estat membre.
Novament, i seguint les pautes acordades per a l’orde
europea de detenció i entrega, una de les principals novetats de la Llei és la renúncia a l’exigència del control de la
doble incriminació per a una sèrie d’infraccions que s’establixen en la decisió marc, sempre que la pena prevista
per a estos en l’Estat d’emissió supere el llindar assenyalat, i que comprén les «penes privatives de llibertat, la
duració màxima de les quals siga almenys tres anys». Per
a la resta dels casos es preveu el manteniment de l’exigència de la doble tipicitat.
Com a conseqüència de l’actuació del principi de reconeixement mutu, la decisió de l’autoritat judicial de reconéixer i executar l’orde acordada per l’autoritat judicial
estrangera és quasi automàtica sense necessitat de verificar la seua conformitat amb el seu ordenament jurídic
intern, i es limiten els supòsits de denegació de l’execució
de la decisió transmesa a causes taxades i estrictament
previstes en esta Llei.
En este cas, a diferència de la decisió marc que crea
l’orde europea de detenció i entrega, la norma europea no
crea un títol «ad hoc», sinó que es limita a especificar que,
junt amb la decisió original que adopte la mesura d’embargament o assegurament de proves, s’enviarà un certificat conforme al model que establix l’annex d’esta Llei,
traduït a la llengua que en cada cas siga oportuna.
III

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La creació de l’espai de llibertat, seguretat i justícia a
la Unió Europea troba en la cooperació judicial internacional una de les seues peces essencials. Una importància
que contrasta amb les dificultats que s’han de superar per
a la seua consecució, i que es deriven de les seues implicacions amb la sobirania dels Estats, de les diferències
entre els sistemes penals i processals dels distints Estats,
les barreres lingüístiques i la lentitud dels instruments
tradicionals de cooperació.
Per a la superació d’estos obstacles, la Unió Europea
proposa un avanç definitiu que supere les formes clàssiques de cooperació judicial internacional a través, entre
altres, de la recuperació del concepte de reconeixement
mutu de resolucions judicials, que va consagrar la Cimera
de Tampere com a «pedra angular» de la cooperació judicial en matèria civil i penal a la Unió.

De conformitat amb la Decisió Marc 2003/577/JAI,
l’àmbit d’esta norma no comprén qualsevol mesura d’embargament que es puga adoptar en el curs d’un procés
penal. De moment, no s’inclouen en el seu àmbit d’aplicació ni les mesures cautelars personals, com seria l’entrega
de detinguts, ni les mesures cautelars reals pròpies del
procés civil, fins i tot encara que s’exerciten –com d’ordinari ocorre en el procés espanyol– acumulades al procés
penal, l’objecte del qual serà la restitució de coses determinades, la reparació del dany i la indemnització de danys
i perjuís. Tampoc es comprenen qualssevol mesures cautelars reals pròpies del procés penal, com serien aquelles
que pretenen assegurar l’efectivitat de la imposició d’una
pena de multa o el pagament de les costes processals.
Cal aclarir que l’ús del terme embargament en esta llei
se separa del concepte que hui recull la vigent Llei d’Enjudiciament Criminal, com a mesura que afecta aquells
béns del processat que siguen suficients per a cobrir la
seua responsabilitat civil. Enfront d’això, esta Llei s’em-

