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Resum 

En els països del model Pluralista Polaritzat, on s’inclou Espanya, els mitjans de 

comunicació de titularitat estatal han patit històricament ingerències internes i externes, 

moltes vegades per part dels grups polítics que han utilitzat els mitjans per als seus 

interessos. A Espanya, la Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, va 

suposar un avenç important cap a la protecció de la independència dels professionals de 

la informació i en la definició de la Corporació RTVE com a servei públic, si bé distava 

encara dels models de mitjans públics d’altres països d’Europa.  

Aquesta modificació legal va suposar l’aprovació d’un Estatut d’Informació, i això va 

donar lloc al naixement al 2008 dels Consells d’Informatius. Es tracta d’uns òrgans 

formats pels propis professionals de la informació amb l’objectiu de garantir la 

independència editorial de la CRTVE i defensar els professionals davant qualsevol 

ingerència interna o externa en el desenvolupament de la seva feina. La funció dels 

Consells és molt destacable actualment, sobretot pel retrocés que ha suposat el Reial 

Decret-llei 15/2012, de modificació de règim d’administració de la Corporació RTVE, 

que permet establir els càrrecs directius només amb majories simples al Parlament, és a 

dir, escollir persones sense necessitat d’un consens amb la resta de forces polítiques. 

Davant la clara ingerència que ha comportat el Reial Decret-llei 15/2012, els 

professionals de la informació han pres consciència de la seva força per defensar la 

independència professional. L’alta participació en les últimes eleccions per formar els 

Consells d’Informatius mostren la resposta dels treballadors davant les interferències 

polítiques que han augmentat en els darrers dos anys. Els treballadors de la CRTVE, 

disposen a d’altres mecanismes com el Manual d’Estil o els comitès d’empresa, per 

protegir-se en el desenvolupament de la seva feina 
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1. Introducció 

1.1. Plantejament del problema d’investigació 

La falta d’independència en el desenvolupament de la tasca periodística està molt 

present entre els professionals de la informació. L’any 2013 els periodistes consideraven 

aquest el segon problema en la seva professió
1
. Però es tracta d’una qüestió d’interès 

que afecta no només els periodistes, sinó a la població en general, ja que és una mostra 

del grau de democràcia establert a la societat. 

Si vinculem la independència dels professionals de la informació als mitjans públics, la 

manca d’aquesta es fa encara més evident. En el cas de la Corporació RTVE això 

s’explica perquè històricament l’ens ha estat supeditat al Govern, afavorit pel propi 

panorama polític del país i per una legislació al servei dels interessos polítics, com ara 

que la designació del director estigués en mans del Govern, cosa que no afavoria la 

independència dels mitjans públics estatals. 

Però, en cap cas és una qüestió del passat. La modificació de la Llei 17/2006, de 5 de 

juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal; per la implantació del Reial Decret-

llei 15/2012, de 20 d’abril, de modificació del règim d’administració de la Corporació 

RTVE, ha comportat canvis en l’organització i la designació dels òrgans directius i de 

control de la Corporació. De fet, la nova normativa ha suposat una regressió anterior a 

la llei del 1980 que regia RTVE.  

Aquesta reforma ha afavorit l’arribada als llocs de poder de la Corporació de membres 

vinculats molt estretament a partits polítics i no tant al món de la comunicació. Així ho 

planteja Bustamante (2013: 308) en referir-se al president de la Corporació, Leopoldo 

González Echenique, com a “abogado del Estado, amigo de la vicepresidenta y del PP, 

cuyo currículum más cercano al campo audiovisual, aparte su última función como 

secretario del grupo NH Hoteles, era haber sido director general de la Sociedad de la 

Información durante seis meses en la era Aznar”. I sobre el director d’informatius de 

TVE, Julio Somoano: “Expersonal de RNE sin excedencia, y directivo y presentador de 

los informativos de TV Madrid, caracterizado por su absoluta manipulación a favor de 

la presidenta Esperanza Aguirre” (Bustamante, 2013: 308). Això manté viu el debat 

sobre el grau d’independència professional que es pot garantir en la CRTVE respecte 

dels interessos partidistes. 

                                                             
1
 Asociación de la Prensa de Madrid (2013). Informe anual de la profesión periodística 2013. 
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En els darrers dos anys, els canvis en la presidència de la Corporació han comportat tota 

una sèrie de modificacions que suposen la pèrdua d’independència professional. El 

canvi d’horari d’Informe Semanal o l’acomiadament de periodistes de primer ordre 

(Bustamante, 2013: 308) són exemples de les transformacions que la Corporació ha 

experimentat últimament i que deixa l’ens públic en el punt de mira. 

A això cal afegir la davallada considerable de l’audiència de TVE en els sis primers 

mesos del Govern del PP, passant de ser la cadena líder a ser la tercera per darrera de 

Telecinco i Antena 3. La mateixa línia ha seguit RNE, “a finales de 2010 se 

constataban con las cifras de EGM la pérdida de 450.000 oyentes (prácticamente uno 

de cada cinco) y su pase al cuarto lugar de las cadenas por audiencia” (Bustamante, 

2013: 309). 

Davant l’actual panorama, és pertinent analitzar profundament la situació en el sí de la 

CRTVE per determinar el grau d’independència de què disposen els professionals de la 

informació. Per tant, el nostre treball es centra en l’anàlisi dels mecanismes interns
2
 de 

la Corporació que garanteixen la salvaguarda de la independència professional. Partim 

de la idea que existeixen aquestes eines dintre de la Corporació, perquè la normativa 

estatal i la interna les contempla, però pretenem determinar fins a quin grau són efectius 

aquests mecanismes i en quina mesura està protegida la feina dels professionals de la 

informació de possibles ingerències internes i/o externes. 

Per tal de resoldre l’objectiu plantejat, en els dos primers apartats basem l’estudi en 

l’anàlisi de la normativa. D’una banda, centrat en la definició legal de servei públic i, de 

l’altra, en la definició d’independència professional. Això ens permetrà determinar 

quines són les obligacions de l’ens i resoldre fins a quin punt la legislació està feta per 

protegir els professionals. 

Cal tenir en compte que el nostre període d’estudi comprèn entre 2006 i l’actualitat, és a 

dir, el referent és la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat 

estatal, per la seva importància ja que va comportar una profunda transformació de l’ens 

públic, reformant la Llei 4/1980, de 10 de gener, d’Estatut de la Ràdio i la Televisió. No 

obstant això, el treball també reflecteix la situació prèvia a la reforma, perquè ens 

serveix com a context i per comparar l’evolució que ha anat experimentant RTVE, en 

pro o en contra de la salvaguarda de la independència. 

                                                             
2
 No entrem en l’anàlisi de mecanismes externs que poden afavorir la salvaguarda de la independència. 
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El segon bloc del treball es centra exclusivament en l’arquitectura de la Corporació 

RTVE. En primer terme, es tracten els mecanismes en format de document, és a dir, les 

normes internes més importants que determinen les pautes per garantir la independència 

professional: l’Estatut d’Informació de la Corporació RTVE i el Manual d’Estil de la 

Corporació RTVE. El segon subapartat, presenta l’organigrama de la CRTVE, 

diferenciant entre els òrgans de gestió i administració i els òrgans de control i 

participació interna. En aquest últim punt, s’inclouen el Consell Assessor i els Consells 

d’Informatius. 

L’anàlisi dels Consells d’Informatius és el punt central del nostre treball. Aquests 

òrgans són els que millor defensen els professionals de la informació davant qualsevol 

tipus d’ingerència interna i/o externa. Per tal d’entendre millor la funció dels Consells 

analitzarem en profunditat tots els comunicats que el Consell d’Informatius de TVE ha 

publicat des de a la plataforma web. Això representa una mostra de tot el treball que 

realitzen els tres Consells d’Informatius, si bé estem limitats en la mesura que els 

comunicats i les actes es publiquen només a la intranet, és a dir, que només arriba als 

treballadors de la CRTVE. Per complementar la informació, hem realitzat entrevistes a 

membres dels Consells d’Informatius de TVE i RNE el que ens aportarà un testimoni 

directe de la visió interna dels Consells. 

El tercer subapartat, dintre de l’arquitectura de la CRTVE, presenta les seccions 

sindicals i els comitès d’empresa. En aquest punt mostrem el paper de les forces 

sindicals, centrant-nos en l’actual conveni col·lectiu. Si bé la seva funció es refereix a la 

matèria laboral, hi ha aspectes que també incideixen en el grau d’independència dels 

professionals de la informació. 

És pertinent destacar, que en tot el treball estudiem de forma transversal el paper de les 

forces polítiques que han donat lloc a l’actual context legislatiu i normatiu i que, en 

bona part, a través de les seves decisions han creat la CRTVE tal com la coneixem ara. 

1.2. Marc teòric 

Per tal d’entendre el panorama actual de la Corporació i, de retruc, la situació en què es 

troben els professionals de la informació de l’ens, cal fer una retrospectiva i 

contextualitzar el marc en què es desenvolupa la CRTVE. Amb aquest finalitat 

utilitzarem els models de mitjans de comunicació que estableixen Hallin i Mancini a 
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Sistemas mediáticos comparados. Tres modelos de relación entre los medios de 

comunicación y la política. 

En primer lloc, és important tenir present que Espanya, juntament amb Portugal, Grècia, 

Itàlia i, en menor mesura, França formen part del model Mediterrani o Pluralista 

Polaritzat, categoria que apliquen Hallin i Mancini. Això significa que originalment, en 

aquests països la premsa es caracteritzava per la seva vinculació amb els partits, l’estat o 

l’església, perquè, de fet, els mitjans de comunicació no s’entenien com un negoci, sinó 

com una via per expressar les idees i opinions polítiques. L’ús de la categoria de ‘model 

Pluralista Polaritza’ es crea tenint en compte el sistema polític, perquè els països que 

formen part d’aquest grup es caracteritzen per la convivència de molts partit polítics i 

molt diferents en la seva ideologia. 

A Espanya, l’aparició de la radiotelevisió pública, està molt lligada a l’Estat. En ràdio, 

tot i la presència del sector privat des de l’origen, l’Estat controlava les seves emissores. 

Més clar és el cas de la televisió, que va néixer en plena dictadura, quan els mitjans eren 

instruments totalment al servei del règim. A més, a Espanya les cadenes privades de 

televisió estatal no van aparèixer fins els 90, amb la qual cosa, el monopoli de la 

televisió va estar en mans de l’Estat durant molt de temps. 

Establerta la democràcia, els mitjans de propietat estatal es segueixen caracteritzant pel 

partidisme. Hallin i Mancini (2008: 91) consideren que en general “los medios de 

comunicación en los países mediterráneos están considerablemente politizados, y el 

nivel de paralelismo político es relativamente alto [...], los periodistas como los 

propietarios de los medios de comunicación tienen vínculos o alianzas políticas”. 

A més, en un país de majories parlamentàries, el control de RTVE queda pràcticament 

en mans del partit del Govern. Per tant, és difícil parlar d’independència respecte dels 

partits polítics, perquè “los miembros de la junta se nombran como representantes de 

los partidos, sin ambigüedades, y tanto el PSOE como el PP han practicado políticas 

intervencionistas en lo que se refiere a la radiotelevisión pública” (Hallin i Mancini, 

2008: 99). Un altre aspecte destacable és el criteri per seleccionar les notícies, ja que 

“no se considera puramente una cuestión de criterios periodísticos de ‘interés’, sino 

una cuestión de política” (Hallin i Mancini, 2008: 101). Davant aquest panorama, és 

complicat  per a la societat trencar totalment amb la tradició i amb la concepció que es 
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té de RTVE manipulada per l’Estat. Alhora, és complicat pels partits polítics canviar el 

concepte que tenen de RTVE i la segueixen veient com un instrument polític. 

En el grau d’independència de què gaudeixen els periodistes avui dia, s’ha de tenir en 

compte que, fins no fa gaire temps, a Espanya la feina de periodista no estava 

professionalitzada, això ha comportat que les organitzacions i sindicats de periodistes 

siguin dèbils: “la filiación no es más que una tradición” (Hallin i Mancini, 2008: 103). 

Si a això sumem la manca d’una autoregulació professional i d’institucions reguladores 

independents, la situació dels periodistes queda en clara vulnerabilitat i desemparament 

davant les pressiones polítiques habituals del sistema Pluralista Polaritzat. 

En definitiva, “es incuestionable que los partidos políticos tienen una gran importancia 

en todos los países mediterráneos. Es el resultado tanto de la historia de conflicto 

político como del papel importante del Estado y el desarrollo históricamente más débil 

de la sociedad civil” (Hallin i Mancini, 2008: 129). Això es tradueix en un grau 

d’autonomia periodística més baix als països del model Mediterrani, que als països dels 

sistemes Liberal i Democràtic Corporatiu que estableixen Hallin i Mancini. 

Si bé la Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, va suposar un pas 

endavant per atorgar més independència a la CRTVE. Actualment, els partits i l’Estat, 

continuen considerant els mitjans públics com a instruments polítics, per això, és difícil 

reformar totalment i donar força a una regulació per enfortir la independència i per 

limitar les ingerències polítiques. 

Un cop establert el context en què s’emmarca la CRTVE, analitzarem el marc legal que 

regula l’ens. Posteriorment, entrarem en la Corporació RTVE pròpiament per analitzar 

la normativa interna i els organismes que han de garantir la independència professional, 

per tal d’esbrinar en quina mesura ho fan. 
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2. El servei públic radiotelevisiu d’àmbit estatal segons la normativa espanyola 

La normativa determina quins són els principis que ha de complir la CRTVE en la 

mesura que és un servei públic. Per poder veure l’evolució del concepte de ‘servei 

públic’ dintre del marc legal espanyol, és pertinent prendre com antecedent la Llei 

4/1980, de 10 de gener, de l’Estatut de la Ràdio i la Televisió –i les modificacions que 

s’han fet posteriorment sobre aquest text–. Així com l’Informe para la reforma de los 

medios de comunicación de titularidad del Estado del 2005, perquè són el precedent de 

Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, la qual donarà 

lloc a la Corporació RTVE –per això parlarem primer de RTVE i posteriorment de la 

CRTVE–. 

La Llei 4/1980, de l’Estatut de la Ràdio i la Televisió, mantenia la consideració de 

servei públic que ja s’havia plantejat el 1973, tot i que fins el 1975 el servei de 

radiodifusió estatal diferia molt del model de servei públic implantat a Europa 

(Bustamante, 2013: 63). 

Aquesta primera aproximació deixava el concepte en termes molt abstractes i generals. 

Només l’article 4, desglossava breument els principis que havien de regir l’activitat dels 

mitjans de comunicació de l’Estat: 

“a) L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions. 

b) La separació entre informacions i opinions, la identificació dels que 

sustenten aquestes últimes i la seva lliure expressió, amb els límits de 

l’apartat quatre de l’article vint de la Constitució. 

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

d) El respecte per l’honor, la fama, la vida privada de les persones i tots els 

drets i llibertats que reconeix la Constitució. 

e) La protecció de la joventut i de la infància. 

f) El respecte pels valors d’igualtat recollits a l’article catorze de la 

Constitució”. 

L’Estatut de 1980 va suposar un pas endavant, perquè per primer vegada s’incloïa a la 

legislació la definició de ‘servei públic essencial’ aplicada a RTVE. Malgrat això, per a 

Bustamante (2013: 67) l’Estatut no va suposar un canvi significatiu “ni en el model 

financer i organitzatiu del servei públic ni a la seva dependència governamental”. 
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L’article 5.1 de la Llei 4/1980 feia referència a RTVE com el mitjà per executar “les 

funcions que corresponen a l’Estat com a titular dels serveis públics de radiodifusió i 

televisió”. Aquest punt es va modificar a través del número 1 de la Disposició 

Addicional 16 de la Llei 24/2001, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 

Aquest canvi va definir les funcions de l’ens públic en uns termes més concrets: 

“La producció i l'emissió d'un conjunt equilibrat de programacions i canals, 

generalistes i temàtics, de ràdio i televisió, que integrin programes 

diversificats, de tot tipus de gèneres, a fi d'atendre les necessitats 

democràtiques, socials i culturals del conjunt dels ciutadans, garantint 

l'accés de la ciutadania a informació, cultura, educació i entreteniment de 

qualitat” (art. 5.1 redactat per la Disposició Addicional 16 de la Llei 

24/2001). 

La nova redacció de l’article 5.1, a més, va començar a utilitzar el concepte de 

rendibilitat social com a objectiu principal que ha de regir els mitjans públics i que 

estarà present en la posterior legislació. 

En termes més concrets, aquest article defineix que la programació que ofereixi RTVE 

ha d’impulsar els valors constitucionals, així com fomentar la igualtat i la no 

discriminació i protegir els drets dels menors i del consumidor. Els mitjans públics han 

de promoure el pluralisme, el debat democràtic i la llibertat d’expressió a través d’una 

informació objectiva i plural. També han d’afavorir la diversitat cultural i lingüística. 

La nova definició de servei públic estableix que RTVE ha d’atendre la més àmplia 

audiència, per això ha d’emetre programació i esdeveniments de caire diferent i de 

qualitat, per atendre tot tipus de públic, atorgant especial atenció a les minories. Els 

continguts han d’afavorir l’educació, els coneixements culturals i cívics de la societat i 

han de fomentar la producció audiovisual espanyola y europea. 

L’apartat b i c de l’article 5.1, estableix que és funció del servei públic oferir l’emissió 

més enllà del propi país, com a via de projecció exterior i per atendre els espanyols 

residents a l’estranger. Per últim, RTVE ha de promoure, encapçalar i participar en el 

desenvolupament de la Societat de la Informació. 

Els canvis aplicats amb la Llei 24/2001 es van recollir en termes similars en l’Informe 

para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado –també 
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anomenat Informe de Savis–, que el Govern de Rodríguez Zapatero va encarregar al 

2005 a un comitè d’experts –compost per un president, quatre vocals i un secretari
3
– 

creat precisament per aquesta tasca. Cal tenir present que el Consell no va comptar amb 

les propostes d’altres organitzacions polítiques i associacions: “el PP nunca envió 

propuestas al Consejo, [...] por su parte, Izquierda Unida envió su programa electoral 

(Bustamante, 2013: 213). 

L’objectiu de l’informe era anar molt més enllà per transformar els principis que fins 

aleshores regien RTVE: “Un proyecto que, entre otras cuestiones, ha de abordar el 

sentido que tiene, en estos medios de comunicación, un servicio público, una función 

comunicativa, dirigida a ciudadanos y no a consumidores de determinados objetos de 

consumo, y cuya rentabilidad sea social y no, simplemente mercantil o económica” 

(Lledó, Camps, Urbaneja, Sabater y Bustamante, 2005: 10). En termes concrets, 

l’informe proposava fer-ne de RTVE un servei públic amb una definició de la seva 

missió, garantint la plena autonomia respecte el poder executiu, per tal que RTVE 

garantís el pluralisme polític i social (Lledó et al., 2005: 23). 

Malgrat les concrecions que va comportar la Disposició Addicional 16 de la Llei 

24/2001, l’Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del 

Estado no considerava adient l’ús del terme ‘servei públic essencial’, perquè encara 

deixava molt oberta la definició de servei públic:  

“El Estatuto no definía el ‘servicio público esencial sino indirectamente, 

por medio de los principios que debía garantizar (Art. 4) y por sus 

referentes (Art.3: respeto, promoción y defensa de los valores del 

ordenamiento constitucional), y posteriormente se hizo más ambiguo aún, al 

admitir también la “gestión indirecta” de ese mismo cometido. Tal 

indefinición no fue satisfactoriamente resuelta por la posterior alteración 

del artículo 5 (Ley 24/2001, de 27 de diciembre, disposición adicional 

decimosexta)” (Lledó et al., 2005: 23). 

                                                             
3
 El Consell estava format per Emilio Lledó, Enrique Bustamante, Victoria Camps, Fernando Savater i 

Fernando González Urbaneja (en substitució del proposat Fernando Lázaro Carreter que va morir poc 

després de ser presentat el Consell i abans de les eleccions que portarien Rodríguez Zapatero al capdavant 

del Govern). Manuel Alonso Erausquin actuava com a secretari. 



El servei públic radiotelevisiu i els mecanismes de salvaguarda de la independència 

 dels professionals de la informació. Anàlisi del cas de la CRTVE 

10 
 

La definició que va fer el Consell sobre la missió del servei públic prenia com a 

referència l’article 5.1 de la Llei 4/1980 i en concretava alguns aspectes, dividits al 

voltant de dotze ítems:  

“Preservar y fomentar los principios constitucionales y los valores cívicos; 

promover la cohesión territorial; garantizar la universalidad de contenidos 

y destinatarios; promover la integración social; ser el punto de referencia 

de todo el sistema audiovisual; informar con pluralismo y veracidad-, 

educar para la Sociedad; estimular la participación democrática y 

promover la educación que ello comporta; promover la identidad cultural; 

impulsar la proyección de España a escala internacional; promover el 

acceso a la Sociedad de la Información para todos los ciudadanos; y 

promover la creación digital y multimedia” (Lledó et al., 2005: 81-84). 

Entre aquests apartats, cal destacar el d“Informar con pluralismo y veracidad”, que 

proposava que les notícies havien d’estar contextualitzades i amb profunditat suficient 

per permetre als ciutadans crear els seus propis judicis i afavorir la participació 

democràtica. El més destacable és que plantejava que la informació “ha de ajustarse 

plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e 

ideológico presente en nuestra sociedad” (Lledó et al., 2005: 82). La idea 

d’independència professional com a criteri per a la informació suposa un element 

innovador, perquè a la Llei 4/1980 no es plantejava el concepte ‘independència 

professional’ en aquests termes. 

L’informe, a més, resumia que els continguts havien de respondre a uns valors ètics i 

constitucionals i, en general, havien de ser l’alternativa als que ofereixen els mitjans 

privats: 

 “La oferta primordial del servicio público debe consistir en la elaboración 

y emisión de programaciones generalistas de radio y televisión, 

aglutinadoras de una amplia parte del público, que permitan compartir 

informaciones y valores comunes entre el conjunto de los ciudadanos en pro 

de la integración y el consenso social. Además, ha de prestar atención 

destacada a aquellos temas y tratamientos que no tienen acogida en las 

emisiones  comerciales, o que figuran en ellas de forma residual e 

insuficiente” (Lledó et al., 2005: 95). 
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Serà a partir d’aquest informe que es redactarà la Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió 

de titularitat estatal, que ha suposat la reforma més important en la legislació dels 

mitjans audiovisuals públics.  

La Llei 17/2006 incorpora una part de les propostes de l’informe i pretén donar una 

solució legal a la problemàtica derivada d’una regulació prèvia “insuficient i antiquada”, 

tal com s’expressa al preàmbul de la Llei. Suposa un pas molt important en el procés de 

definició dels objectius de RTVE com a servei públic i en la garantia d’“independència, 

neutralitat i objectivitat” dels mitjans estatals. 

En el preàmbul de la Llei 17/2006 s’especifica que “l’activitat dels mitjans de 

comunicació de titularitat pública s’ha de regir per un criteri de servei públic”, això 

determina el tipus d’organització, el finançament, els mecanismes de control de la seva 

activitat i els continguts que ha d’oferir. Alhora, estableix al preàmbul la voluntat de 

reforçar el paper del Parlament. 

A l’article 2 de la llei, es manté que els mitjans de comunicació públics són “essencials” 

per a la comunitat i per a la promoció de la seva cohesió, així com promotors dels valors 

vinculats a la democràcia, el que implica facilitar el debat i la lliure expressió de les 

opinions.  

És també obligació del servei públic contribuir a la construcció de la identitat d’Espanya 

i assumir que existeixen diverses nacionalitats i regions, per exemple, a través de la 

difusió de continguts en les llengües cooficials, seguint l’article 5 de la Llei 7/2010, 

general de la comunicació audiovisual: “Totes les persones tenen el dret que la 

comunicació audiovisual inclogui una programació en obert que reflecteixi la diversitat 

cultural i lingüística de la ciutadania”. En aquest punt, l’Informe para la reforma de los 

medios de comunicación de titularidad del Estado plantejava per al servei televisiu 

l’obligació de descentralització de la producció i l’emissió com “reflejo genuino del 

Estado de las Autonomías, tanto por la atención necesaria a los acontecimientos y a la 

expresión de las distintas comunidades, como por el papel ineludible del servicio 

público en la descentralización de la industria audiovisual” (Lledó et al., 2005: 98). 

En aquesta responsabilitat democràtica s’inclou la promoció de valors pacífics, 

ecològics i igualitaris. També, la defensa dels drets dels menors i dels consumidors i la 

garantia dels drets a l’honor i la intimitat personal. Així mateix, l’informe incorporava 
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la necessitat d’establir intercanvis de continguts i informació amb mitjans audiovisuals 

internacionals, sobretot amb els espais audiovisuals europeus. 

La Llei 17/2006, reguladora dels mitjans de titularitat estatal, atorga gran importància a 

la programació com a eina per a transmetre aquests valors. En aquest punt, l’article 29 

del mandat-marc especifica per a l’oferta radiofònica de RNE –tot i que es pot aplicar a 

tota la Corporació– que ha de ser una programació “que se adecue a la evolución social 

y a las expectativas y demandas de la sociedad española”.  

Una de les propostes de l’informe i que es traslladarà a la Llei 17/2006 és la creació 

d’uns mecanismes per controlar el compliment de les funcions de servei públic. En 

primer lloc, a través d’un mandat-marc aprovat pel Parlament a partir de la proposta del 

Consell Audiovisual i per nou anys (art. 4). L’informe considerava que la funció del 

mandat-marc era “que fije los objetivos del sistema público audiovisual en su conjunto, 

señalando la jerarquía y las prioridades entre los mismos” (Lledó et al., 2005: 84). Es 

va aprovar pel Congrés i el Senat al 2007 i al preàmbul del mandat-marc aquest es 

defineix com “la herramienta esencial para la concreción del modelo de Radio 

Televisión estatal y el cumplimiento de los objetivos generales de la función de servicio 

público de la Corporación”.  

En segon terme, l’informe plantejava la creació d’un contracte-programa, que hauria de 

concretar el que diu el mandat-marc i establir la quantia que en destinarien els 

Pressupostos Generals de l’Estat a l’ens públic. L’informe preveia que aquest es fes a 

proposta del Consell d’Administració de la CRTVE, fos subscrit pel Govern i comptés 

amb una vigència triennal. Però, el contracte-programa no s’ha arribat a aprovar mai, si 

bé hi ha hagut aproximacions i se n’ha fet la redacció, encara resta que el Govern el 

subscrigui. Això suposa, “un incumplimiento que genera efectos negativos respecto de 

la credibilidad de la actuación del Gobierno respecto de la definición del modelo de 

televisión pública [...], a la vez que dificulta enormemente la gestión económica de la 

Corporación por cuanto impide conocer a priori la financiación de determinados 

contenidos” (Morales, 2012, 319). 

La llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, va introduir altres aspectes 

rellevants, com ara la creació dels Consells d’Informatius, un central i d’altres de 

territorials, amb la missió de vetllar per la independència editorial. Aquest aspecte, però, 
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es desenvoluparà a l’apartat 4.4.2 que es centra exclusivament en l’anàlisi profund de la 

funció dels Consells d’Informatius. 

Encara referent a la Llei 17/2006, l’article 3 marca que la programació que ofereixi la 

Corporació RTVE ha d’anar destinada a tot tipus de públic, prestant especial atenció a 

les minories i als grups socials amb necessitats específiques. Amb l’objectiu de no 

causar-ne cap tipus de discriminació i per tal de garantir el dret de les persones amb 

discapacitat visual o auditiva d’accedir a la comunicació audiovisual, depenent de les 

possibilitats tècniques de què disposi el mitjà, com ara a través de la interpretació de 

llengua de signes i autodescripcions. 

El mandat-marc estableix a l’article 14 que la programació ha de regir-se per l’interès 

general, la rellevància pública o l’interès informatiu. Això suposa disposar de canals 

generalistes i temàtics –incloent un canal infantil, malgrat que no sigui un tipus 

d’audiència rendible en el mercat, tal com es plantejava a l’Informe de Savis (Lledó et 

al., 2005: 24)– per difondre continguts i formats diversos que cobreixin les necessitats 

d’informació, cultura, educació i entreteniment. En aquest aspecte, la informació és 

l’eix fonamental de l’oferta –prenent el model públic europeu– i així ho transmet 

l’article 35 del mandat-marc: “será de producción propia [la información], debiendo 

actuar como productor y editor principal”.  

L’article 3 de la Llei 17/2006 estableix que la informació emesa per la Corporació ha de 

respondre als criteris d’objectivitat, veracitat i pluralisme polític, social, ideològic i 

cultural, i “s’ha d’ajustar plenament al criteri d’independència professional”. Aquest 

article respon a la crítica que es feia a l’informe en considerar que a RTVE havia existit 

una “desviación de los programas informativos desde el modelo público europeo […] 

hacia el modelo comercial que, […] ha tendido a reflejar cada vez menos la vida 

política y social, nacional e internacional” (Lledó, 2005: 23). 

En relació a aquest punt, l’article 20 del mandat-marc indica que serà “el Defensor del 

Espectador, del Oyente y del Usuario de Medios Interactivos, que actuará como 

valedor del derecho del ciudadano a una información veraz, independiente y plural” i 

que la Corporació tindrà, a més, un “Manual de Normas de Estilo y Líneas de 

Producción para sus informativos” (art. 23 mandat-marc) per garantir el rigor de la 

informació. També tenen un paper destacat els espais públics que generen reflexió entre 
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la població. És funció de la Corporació diferenciar clarament el que és informació 

d’opinió. 

La CRTVE ha d’atorgar especial atenció a les institucions polítiques del país i a les 

activitats oficials més rellevants. També ha de garantir la participació dels grups polítics 

i socials més significatius. Això respon a l’article 9 de la Constitució, que estableix: 

“Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la 

llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin 

reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la 

plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, 

econòmica, cultural i social” 

Malgrat l’estipulat a la legislació, l’informe criticava que “ningún Gobierno ha 

cumplido, en los últimos veintiséis años, ese imperativo, con lo que el derecho de 

acceso ha carecido hasta ahora de normas que impusieran su aplicación efectiva y 

sistemática en los medios públicos, dejando su ejercicio ocasional al arbitrio de cada 

gestor” (Lledó et al., 2005: 47). 

En aquest sentit, la Llei 17/2006 estableix els paràmetres del dret d’accés i participació 

dels grups socials i polítics significatius “de manera directa, mitjançant 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 d’acord amb el que 

estableix la legislació general audiovisual” (art. 28). A més, estableix que les 

Corporacions han de garantir als grups la disponibilitat dels mitjans tècnics i humans 

adients. Aquest aspecte es recull també a l’article 27 del mandat-marc del 2007, el qual 

es basa pràcticament en el que diu la Llei 17/2006. Tot i ser un element en favor per 

garantir la pluralitat, cal destacar que l’article es refereix als grups ‘significatius’, és a 

dir, que els grups minoritaris queden al marge: “las voces minoritarias, las voces 

emergentes, que todavía no han conseguido un respaldo social significativo, también 

deben estar presentes conforme a su relevancia” (Díaz, 2011: 9) 

El Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a 

la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, també reconeix a 

l’article 17 sobre “Informació, formació i educació dels consumidors i usuaris” el dret 

d’accés: 
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“Els mitjans de comunicació social de titularitat pública estatal han de 

dedicar espais i programes, no publicitaris, a la informació i educació dels 

consumidors i usuaris. En aquests espais i programes, d’acord amb el seu 

contingut i finalitat, s’ha de facilitar l’accés o la participació de les 

associacions de consumidors i usuaris representatives i els altres grups o 

sectors interessats, de la forma que s’acordi amb els mitjans esmentats.” 

Hi ha normativa que encara estableix uns barems més concrets pel que fa al dret dels 

col·lectius i partits d’accedir als mitjans públics. En aquest aspecte, l’article 9 de la Llei 

8/2009, de finançament de la Corporació de ràdio i la televisió espanyola, concreta el 

dret d’accés i estableix que, com a mínim, els col·lectiu han d’emetre durant dotze hores 

setmanals en horari no residual en tots els mitjans. Aquest espai destinat als grups 

polítics implica retransmetre les sessions amb major interès informatiu, però, per tal de 

garantir la igualtat de tots els grups polítics, “no s’ha de tallar l’emissió fins que no 

s’hagin expressat tots els grups polítics, excepte per raons d’urgència informativa”. De 

fet, aquesta llei té com a objectiu l’estabilitat pressupostària, i així ho estableix al 

preàmbul, entenent-la com una manera per “reforçar la independència del servei públic 

enfront de consideracions de mercat que podrien afectar la prestació del servei 

encomanat i facilita la determinació de la compensació a RTVE per poder cobrir-lo” 

(art. 9). 

Un altre aspecte que comprèn la missió de servei públic de la Corporació RTVE és que 

ha de ser capdavantera en la implantació i l’ús de noves tecnologies, com ara els serveis 

interactius, per contribuir al desenvolupament de la Societat de la Informació. Tot i així, 

aquests nous serveis interactius han de ser universals i gratuïts –com la resta de 

programació i serveis que ofereix la Corporació-. És per aquesta obligació com a servei 

públic, que el preàmbul de la Llei 8/2009, de finançament de la Corporació de ràdio i 

televisió espanyola, estableix que la CRTVE renuncia “a oferir continguts de pagament 

o accés condicionat”. L’ens públic també té la responsabilitat de contribuir al progrés 

tecnològic a través de l’aportació d’una part de pressupost a I+D+i. 

La funció de servei públic de la Corporació va més enllà de l’actuació dintre del 

territori, per aquest motiu ha de difondre canals de cobertura internacional on ha de 

garantir l’emissió de continguts informatius i culturals de qualitat i promoure els 

interessos polítics i econòmics del país. 
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A partir d’aquí s’extreu que els mitjans audiovisuals públics han d’actuar com un servei 

públic, això suposa oferir una sèrie de continguts que van més enllà de la rendibilitat 

econòmica per oferir un servei que beneficiï a la màxima audiència possible. 
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3. La independència dels professionals de la informació a la legislació espanyola 

La Constitució espanyola reconeix a l’article 20 el dret a la llibertat d’expressió i el de 

comunicar i rebre informació per qualsevol mitjà de difusió. La màxima norma també 

estableix que “la llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional 

en l’exercici d’aquestes llibertats”. En aquest aspecte, es va aprovar –pel Govern 

d’Aznar– la Llei orgànica 2/1997, reguladora de la clàusula de consciència dels 

professionals de la informació. Al preàmbul de la llei es planteja que “és necessari 

precisar-ne el contingut [que estableix la Constitució], per tal d’assegurar-ne el correcte 

exercici per part dels professionals de la informació com a destinataris bàsics d’aquest 

dret específic i, alhora, proporcionar la llibertat d’expressió i al dret a la informació”. El 

dret de clàusula de consciència és un instrument molt important per garantir la 

independència professional dels periodistes en el desenvolupament de la seva feina.  

El punt segon de al Constitució afegeix, a més, que aquests drets no es poden restringir 

per cap tipus de censura. El que referma la protecció als professionals de la informació.  

També en l’article 20 de la màxima norma, s’estableix que “la llei regularà el control 

parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat o de qualsevol 

ens públic”. En relació amb això, la Llei 4/1980, d’Estatut de la Ràdio i la Televisió, 

establia el control parlamentari com a mecanisme per garantir la independència 

professional: “Aquesta Comissió [Parlamentària] exerceix el control de l’actuació de 

RNE, RCE i TVE de tal manera que no impedeixi el funcionament dels mitjans” (art. 

26). El que atorgava certa protecció parlamentària sobre les possibles ingerències en el 

sí de l’ens públic. Malgrat això, el nomenament del Director General en mans 

directament del Govern i la manca del Consell d’Administració de qualsevol capacitat 

de control, van permetre refermar la dependència i el control governamental. 

Posteriorment, la Disposició Addicional 16 de la Llei 24/2001, de mesures fiscals, 

administratives i de l’ordre social, va reconèixer la creació d’una Comissió 

Parlamentària del Congrés dels Diputats. La funció de la Comissió era exercir el control 

de l’actuació de l’ens. Es passa d’un control en mans del Govern a un control 

parlamentari. 
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Davant aquest panorama, l’Informe para la reforma de medios de comunicación de 

titularidad del estado va plantejar una modificació que atorgués més independència als 

professionals. 

L’informe proposava que per garantir la independència dels informatius de RTVE calia 

protegir els drets dels professionals de la informació. Amb aquesta finalitat, va posar 

sobre la taula la necessitat de crear uns mecanismes interns de control, per això va 

proposar la constitució d’un Consell de la Informació que complementés l’Estatut 

d’Informació. Aquest primer plantejament definia el Consell de la Informació com 

l’òrgan “en donde se hallen representados todos los informadores audiovisuales que 

intervienen en la elaboración de los materiales informativos, como cauce para su 

participación activa en la línea editorial de los medios públicos” (Lledó, 2005: 90).  

L’Informe de Savis proposava que el Director General fos nomenat pel Consell 

d’Administració per un període superior a una legislatura. Al Consell d’Administració, 

el qual havia de ser escollit per un ampli consens polític i per un temps superior a una 

legislatura, li atorgava potestat controladora.  

També proposava la creació de Consells d’Informatius, un de central i altres de 

territorials, per garantir la independència editorial i la no ingerència en la feina dels 

professionals de la informació. La Llei 17/2006 suposa un pas endavant molt important 

en les garanties d’independència professional dintre dels mitjans públics estatals, 

respecte de la situació existent fins al moment. Perquè donarà lloc a la creació dels 

Consells d’Informatius –“òrgan de participació dels professionals per assegurar la 

neutralitat i l’objectivitat dels continguts informatius”–; a banda del Consell Assessor –

“canalitza la participació dels grups socials significatius”– que ja es plantejava a la Llei 

4/1980. En aquest aspecte, Bustamante (2013, 224) considera que els Consells 

d’Informatius “servirían de baluartes contra toda presión ejercida desde el poder 

político o económico, como garantía del pluralismo y de la objetividad de la 

información”. 

L’element que proporcionaria major independència havia de ser un Consell 

Audiovisual, una institució externa i independent per assegurar que es compleixen les 

funcions de servei públic (Lledó et al., 2005: 131). L’existència d’un òrgan totalment 

independent del Govern i del Parlament hagués limitat la intervenció dels poders 

polítics. La Llei 17/2006 també preveu l’existència d’una autoritat audiovisual 
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independent, però no va ser fins a la Llei 7/2010, general de comunicació audiovisual, 

que es va concretar  legalment la creació del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales 

(CEMA). Com que finalment no s’ha creat, la Corporació està controlada únicament pel 

Parlament. Per tant, la llei presenta una voluntat per desvincular la CRTVE respecte del 

Govern i dóna una part destacada a les Corts Generals, però segueix mancant un grau 

més d’independència dels mitjans públics, precisament, per la falta d’una entitat 

audiovisual independent. 

El canvi més significatiu que ha comportat la Llei 17/2006 és passar del control en mans 

del Governa a mans del Parlament, perquè és el Parlament qui escull el director de la 

Corporació. Això facilita “el cumplimiento de los mandatos de neutralidad y 

objetividad”, segons indica el preàmbul del primer mandat-marc de RTVE. D’aquesta 

manera es trenca amb el control governamental que hi havia fins a les hores. 

La Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, indica al títol segon que 

“la Corporació RTVE gaudeix d’autonomia en la seva gestió i actua amb independència 

funcional respecte al Govern i a l’Administració General de l’Estat”. A més el mandat-

marc –aprovat per les Corts el desembre de 2007– afegeix que ha d’actuar “con 

absoluta independencia [...] del Gobierno [i] de la Administración General del Estado, 

grupos políticos, económicos, sociales u otras instituciones o entidades” (art. 10.a 

mandat-marc). La nova legislació només manté en l’Administració de l’Estat, a través 

del Tribunal de Comptes, el control sobre l’informe anual de la gestió de la CRTVE.  

Tot i els avenços aconseguits en matèria d’independència professional gràcies la Llei 

17/2006, el Reial Decret-llei 15/2012, aprovat pel PP ha esdevingut un endarreriment 

important. Aquesta reforma permet escollir el director de la Corporació i els membres 

del Consell d’Administració sense cap tipus d’acord, només per majoria simple –en 

segona votació–. Això suposa un retorn a la instrumentalització dels mitjans públics i 

resta independència als professionals que veuen que ara els càrrecs directius estan 

escollits pràcticament de forma directa pel partit majoritari al Parlament. 
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4. L’arquitectura institucional de la CRTVE per a la preservació de la 

independència professional 

Aquest apartat inclou els mecanismes interns de salvaguarda de la independència 

professional. En primer lloc, tractarem la normativa interna: l’Estatut d’Informació i el 

Manual d’estil. En segon terme, abordarem els òrgans de gestió i administració. Tot 

seguit, els òrgans de control i participació interna. Aquest apartat inclou el Consell 

Assessor i els Consells d’Informatius. Ens centrarem en aquest punt per ser un element 

fonamental en el nostre estudi, en tant que està creat exclusivament per garantir la 

independència editorial. Per últim, estudiarem el paper de les forces sindicals i els 

comitès d’empresa. 

4.1. Estatut d’Informació de la CRTVE 

Un mecanisme de salvaguarda dels professionals de la CRTVE és l’Estatut 

d’Informació, un element que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa 

proposava com a eina per “garantizar las libertades de los informadores frente a 

posibles injerencias de los titulares de los medios o de los grupos de presión”, tal com 

s’indica al preàmbul de l’Estatut.  

L’Estatut es va crear a través d’una Comissió Redactora escollida per aquest afer 

d’entre els professionals de la Corporació i va ser aprovat pel Consell d’Administració 

al maig del 2008. A més, en referèndum va tenir el suport del 77,83%  dels treballadors 

de la CRTVE que van participar
4
. En aquest punt, cal tenir present la baixa participació 

dels propis professionals que havien (53%) de donar suport a una eina que els ha de 

defensar. 

L’objectiu principal de l’Estatut d’Informació de la CRTVE és establir els drets i els 

deures dels professionals la Corporació i “velar por su independencia” (art. 1). En 

aquest aspecte, és deure d’aquests professionals oferir informació que sigui veraç, 

objectiva i imparcial (art. 1). En termes generals, l’actuació dels professionals de la 

informació audiovisual de la Corporació es regeix pels principis de servei públic que 

                                                             
4
 Plaza, A.M. (18/04/2008). Los trabajadores de RTVE aprueban el Estatuto de Información que velará 

por su independencia. RTVE.es. Recuperat: 07/05/2014. [En línia] 

http://www.rtve.es/noticias/20080418/los-trabajadores-rtve-aprueban-estatuto-informacion-que-velara-

por-independencia/30390.shtml 
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estableix la Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, i pels principis 

deontològics. En aquest aspecte, l’Estatut recull a l’article 9 fins a 19 principis 

deontològics que els professionals de la informació han de respectar. Això implica, 

entre altres aspectes, oferir informació el màxim completa i rigorosa possible, sense 

infringir els drets d’altres persones com el dret a la intimitat, a la pròpia imatge i els 

drets dels menors. 

Els drets de què disposen els professionals de la informació audiovisual es basen en els 

principis de l’article 20 de la Constitució, és a dir, la llibertat d’expressió i informació. 

L’Estatut resumeix en els següents punts els drets de què gaudeixen (art. 10):  

“a) La libre expresión e información en el marco de los principios 

editoriales establecidos en la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad 

estatal.  

b) La cláusula de conciencia.  

c) El secreto profesional.  

d) La libertad de creación  

e) El derecho a participar en el proceso de rectificación.  

f) El derecho a participar en los Consejos de Informativos.  

g) El derecho a desarrollar una carrera profesional, sin perjuicio de lo 

establecido por la normativa laboral vigente en cada momento”  

A més d’aquests drets, el text dedica dos epígrafs propis a la llibertat d’expressió (art 

11) i a la llibertat d’informació (art. 12). En el primer cas, s’indica que els professionals 

tenen el dret a exposar la violació de la independència professionals o dels principis de 

servei públic sense ser sancionats o perjudicats. En la llibertat d’informació, s’estableix 

que els professionals de la informació audiovisual han d’exercir el seu treball sense 

ingerències internes o externes. També tenen el dret a no actuar contra els seus principis 

ètics o deontològics, gràcies a la clàusula de consciència (arts. 18 a 13) i el secret 

professional (arts. 19 a 23). En definitiva, l’Estatut reconeix uns drets que garanteixen 

als professionals de la CRTVE desenvolupar la seva tasca amb seguretat. 

El text també delimita les vies d’actuació dels directors dels Serveis Informatius, càrrecs 

escollits pels directors de les Societats –els quals alhora són escollits pel Consell 

d’Administració–. L’Estatut estableix que els directors dels Serveis Informatius “deben 

de ser profesionales de reconocido prestigio, con una experiencia periodística 
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acreditada y conocimiento del medio” (art. 35). La seva tasca, a banda de buscar que es 

desenvolupi un bon treball, és defensar la independència dels professionals de la 

informació davant qualsevol ingerència interna o externa (art. 36 i 37).  

Si bé els treballadors han d’estar defensats pels directors dels Serveis Informatius, el 

sistema de designació d’aquests càrrecs afavoreixen el fet que puguin convertir-se en 

una prolongació dels interessos del Consell d’Administració i, per tant, en funció de les 

majories parlamentàries, del govern de torn. Això es fa palès en la rotació dels alts 

càrrecs vinculada als canvis de govern. En aquesta línia, l’entrada de Leopoldo 

González Echenique a la direcció de la Corporació va suposar la destitució de l’anterior 

director dels Serveis Informatius, Fran Llorente, per Julio Somoano. El sistema de 

designació afavoreix que el Govern pugui escollir tenint present els interessos ideològic, 

per sobre d’altres requisits i, per tant, existeix certa vulnerabilitat perquè els treballadors 

siguin defensats de les ingerències pels directors. 

Per últim, l’Estatut d’Informació de la Corporació RTVE s’encarrega d’especificar 

quines són les competències dels Consells d’Informatius, davant els quals els 

professionals poden demanar emparament. 

L’Estatut d’Informació de la Corporació RTVE és en definitiva una eina de protecció 

per als professionals prenent com a base l’establert per la Llei 17/2006, però anant més 

enllà i concretant els drets i els deures dels professionals, així com la funció de certs 

càrrecs i òrgans. Per a Díaz Arias (2008:24) “La conexión entre los aspectos subjetivos 

(desarrollo de derechos al Servicio de la independencia profesional y deberes 

deontológicos) [...] y los institucionales (control interno y promoción de la 

independencia editorial) le convierten en un instrumento poderoso para lograr la 

excelencia informativa”.  

Tot i la bona intenció de l’Estatut de protegir els treballadors de les possibles 

ingerències, l’afectació crònica que pateixen els mitjans públics per la intervenció de les 

forces polítiques limita l’aplicació del text. 

4.2. Manual d’estil de la Corporació RTVE 

El Manual d’Estil de la Corporació RTVE és el llibre d’estil que aplega les pautes 

dirigides als professionals de la Corporació per garantir el màxim rigor i qualitat en el 

desenvolupament del treball periodístic en les diferents societats de la CRTVE, tot i que 
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atorga més importància al tractament de continguts que es fa en els espais informatius. 

L’Estatut d’Informació planteja en l’article 49 que els Consell d’Informatius han de 

“Participar en la elaboración de los libros de estilo y, en su caso, en los catálogos de 

buenas prácticas”. No obstant això, en un comunicat del Consell d’Informatius de TVE 

es recorda que “el propio Manual de Estilo se elaboró en su día sin contar con la 

colaboración de los profesionales ni atender las enmiendas que propuso el Consejo de 

Informativos”
5
. 

En aquest subapartat analitzarem el Manual per conèixer què aspectes regula aquest text 

i quins d’ells tenen vinculació amb la salvaguarda de la independència dels 

professionals de la informació. En primer lloc, abordarem les línies generals que 

regeixen la Corporació RTVE. Seguidament, tractarem cadascuna de les societats (TVE, 

RNE i Mitjans Interactius), fent una anàlisi més profunda en aquest dos primes blocs. El 

tercer, tractarà de forma més superficial, per no tenir una vinculació directa amb la 

salvaguarda de la independència professional, qüestions sensibles que planteja el llibre 

d’estil. Finalment resumirem els aspectes relacionats amb el llenguatge i els annexos 

que inclou el Manual. 

Cal assenyalar que el llibre d’estil de la CRTVE es basa en els principis de servei públic 

i en el que estableixen la Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, la 

Llei 8/2009, de finançament de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, i la Llei 

7/2010, General de la Comunicació Audiovisual. També està creat a partir dels principis 

que disposa la normativa interna de la Corporació. Això engloba: Estatut d’Informació, 

l’Estatut del Defensor de l’Espectador; oient i usuari de Mitjans Interactius; les 

Directrius bàsiques i el Reglament del Dret d’Accés a RTVE, els Principis Bàsics de 

Programació i el Codi d’Autorregulació per la Defensa dels Drets del Menor en el 

Continguts Audiovisuals, Connexos, Interactiu i de Informació. 

El primer apartat d’aquest llibre d’estil es refereix a les línies generals de la Corporació 

RTVE. En aquest punt és interessant aprofundir en el que estableix sobre “La 

información y el interés público”, perquè indica que és deure dels professionals oferir 

una informació “rigurosa, neutral, imparcial, plural e independiente de cualquier grupo 

político, económico o de presión” (art. 1.1.1), també exigeix la diferenciació entre 

                                                             
5
 Consejo de Informativos de RTVE (2012). Falta de estilo con el manual de estilo. Recuperat: 

12/05/2014. [En línia] http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/41-falta-de-

estilo-con-el-manual-de-estilo.html 
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opinió i informació, per no generar cap confusió en l’espectador, i els professionals “no 

adoptarán posicionamiento ideológico más allá de la defensa de los valores 

constitucionales” (art. 1.1.2). En els espais d’opinió i debat s’ha de reflectir la pluralitat 

de la societat de forma equilibrada permetent la intervenció des de diferents punts de 

vista. Per tant, es referma la voluntat de pluralitat i imparcialitat, si bé no s’aprofundeix 

en aquest aspecte i deixa els termes en un sentit molt ampli. 

El Manual estableix el límit de la llibertat d’expressió en el moment que es produeix “el 

uso de expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas, injuriosas o vejatorias” (art. 

1.1.2). També estableix que s’ha d’oferir una informació respectuosa, protegint el dret a 

la intimitat i donant sempre informació d’interès públic, el que no vol dir d’interès del 

públic (art. 1.1.3.1) –aspecte que sovint es confon amb l’atractiu morbós–. Així mateix, 

limita l’ús d’imatges especialment dramàtiques, en tant que s’ha de garantir la intimitat 

de les víctimes (art. 1.1.3.2), i també protegeix la privacitat de les persones famoses (art. 

1.1.3.3). En aquest punt, es plantegen els deures que han de complir els professionals de 

la informació en el desenvolupament de la seva tasca i la salvaguarda dels drets aliens. 

Per tal de garantir el rigor de la informació, el Manual planteja la necessitat de 

contrastar les dades amb fonts suficients i identificant-les, sobretot “cuando la 

credibilidad de la noticia lo exija o se trate de cuestiones polémicas o controvertidas” 

(art. 1.1.4.2), tot i que es protegeix el off the record i en casos concrets la font es pot 

mantenir oculta. D’igual manera com ho indica l’article 9.5 de l’Estatut d’Informació, el 

Manual ordena que “Cuando la única manera de informar de un acontecimiento sea a 

través de un material audiovisual editado directamente por fuentes ajenas, se advertirá 

de su origen” (art. 1.1.4.2). Aquestes són eines que faciliten el manteniment de la 

independència dels professionals i, en concret, són principis als quals recorre el Consell 

d’Informatius de TVE, tal com veurem més endavant en el treball, per fer la crítica 

sobre el tractament imposat per la Junta Electoral Central (JEC) durant el període 

electoral, ja que la informació ve donada pels partits polítics. En aquesta mateixa línia 

està l’article 1.1.4.3.: 

“La reproducción íntegra de materiales audiovisuales remitidos por 

organismos públicos o privados sólo está justificada  cuando los 

profesionales de RTVE carezcan de material audiovisual propio y su 

emisión responda a criterios de interés informativo. En todos los casos en 
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los que se utilice material ajeno deberá reflejarse nítidamente su 

procedencia. […] RTVE no difundirá la señal en directo de acontecimientos 

de interés informativo que sea proporcionada por entidades interesadas. 

Esta práctica, habitual en partidos políticos, choca con el deber de RTVE 

de ofrecer a los ciudadanos una información rigurosa, neutral, imparcial, 

plural e independiente de cualquier grupo político, económico o de 

presión”. 

L’apartat que tracta la Credibilitat, estableix les directrius per garantir el seu 

manteniment. Els errors a la informació, la falta d’especialització, pràctiques poc 

rigoroses i mesclar opinió i informació repercuteixen negativament en la credibilitat. 

Davant aquests fets, el Manual d’Estil apel·la a la rectificació: “En toda actividad se 

pueden cometer errores pero los profesionales de RTVE deben discernir cuáles exigen 

una rectificación inmediata” (art. 1.1.4.5). Basant-se en la Llei Orgànica 2/1984, 

reguladora del dret de rectificació, als articles 28 i 10 del mandat-marc i a l’article 9.6 

de l’Estatut d’Informació, el Manual estableix el dret de rectificació: “Se rectificarán 

con diligencia y con el tratamiento adecuado a las circunstancias aquellas 

informaciones que se hayan demostrado falsas o erróneas, sin eludir, si es necesario, la 

disculpa y sin necesidad de esperar a que lo soliciten las personas o instituciones 

afectadas” (art. 1.1.4.6). A més, reconeix el dret a rèplica: “los profesionales de RTVE 

ofrecerán el derecho de réplica antes de la emisión o publicación de una información 

cuando consideren que en ella existen datos o testimonios que pudieran 

lesionar  intereses o perjudicar a terceros” (art. 1.1.4.7) i els professionals de RTVE 

poden reclamar proves quan altres persones facin acusacions a tercers. 

L’article 1.1.5. fa referència als convidats que participen a RTVE. En el cas de què les 

intervencions dels convidats s’hagin d’editar, el Manual atorga exclusivament el poder 

als professionals de la informació perquè, “en función de sus criterios profesionales, 

elijan libremente los fragmentos que serán emitidos. En cualquier caso, las 

declaraciones que se editen deben situarse en su contexto y reflejar lo que quiso decir 

el entrevistado”. A més, aclareix que “los invitados no podrán imponer ninguna 

condición ni criterio, ni antes ni después de su participación” (art. 1.1.5). En el mateix 

sentit, el Manual prohibeix l’accés del convidat a conèixer prèviament a la intervenció 

les preguntes que se li faran i a visualitzar la peça en què ha participat abans de la seva 

emissió. Això atorga eines per la salvaguarda de la independència i serveix per evitar la 
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ingerència de persones alienes que poden interferir en la feina dels professionals en 

busca del seu benefici. 

El text també presta especial atenció a la informació política, vesant més donada a patir 

ingerències. El llibre d’estil protegeix els professionals en tant que “actuarán con 

absoluta independencia, sin que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier 

clase de indicación imperativa del Gobierno ni de la Administración General del 

Estado, grupos políticos, económicos, sociales u otras instituciones o entidades” (art. 

1.1.6). Per a tractar aquests temes estableix unes línies bàsiques d’actuació que han de 

seguir els professionals de la informació: 

“El deber de informar sobre la actividad política implica también su 

seguimiento crítico e independiente. La exigencia de calidad y veracidad 

obliga a los profesionales de RTVE a resaltar los elementos contradictorios 

y/o polémicos de la actualidad, denunciar las deficiencias de los servicios 

públicos y de sus administradores, profundizar en los casos de corrupción 

cuando los hubiera y contribuir al afianzamiento de una cultura 

democrática y participativa. [...]  Los profesionales de RTVE deben ofrecer 

junto a esas declaraciones/opiniones, si fueran relevantes, las 

reacciones  provocadas y los datos comprobados que permitan a la 

audiencia fijar su propia opinión” (art. 1.1.6). 

Aquest text planteja la direcció que han de prendre els professionals i defensa 

l’existència de la independència i la pluralitat, però manquen més eines, a banda de les 

mencionades, per poder-les garantir de forma més efectiva. En aquest aspecte, el 

Manual no és l’eina més eficaç, sinó que l’Estatut d’Informació i la Llei 17/2006, que 

plantegen d’una millor manera els mecanismes per a la salvaguarda de la independència 

dels professionals de la informació. 

Encara abordant el tractament informatiu de la CRTVE, en el principi del dret a l’accés 

s’estableixen les bases, prenent com a referència el que diu la Constitució a l’article 

20.4 i la Llei 17/2006, per garantir la participació dels grups socials i polítics més 

significatius, limitada només quan es vulneren principis constitucionals o drets 

fonamentals. La Corporació concreta aquests principis d’accés en el Reglament del dret 

d’accés. 
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El temps que es destini a cada grup polític i social “deberá ser proporcional a su 

arraigo, implantación o reconocimiento social” (art. 1.1.7.2) i deixa en mans de les 

direccions de les diferents societats “la concreta inserción de los espacios propios del 

derecho de acceso en la programación”. Davant aquest dret, els professionals tenen 

l’obligació que “la producción de los espacios cedidos deberá realizarse con criterios 

profesionales, de calidad de producción y con el objetivo de ser a la par divulgativos e 

interesantes para un sector amplio del públic” (art. 1.1.7.4).  

Per últim, els principis referents a la informació de la Corporació prohibeixen la 

manipulació de la informació: “La manipulación de sonidos o imágenes por parte de un 

profesional de RTVE con el fin de modificar su verdadero contenido está estrictamente 

prohibida. También queda prohibido suplantar las voces o imágenes de los 

profesionales de RTVE” (art. 1.1.9). També limita les relacions dels professionals de 

RTVE amb marques comercials i empreses, excepte la pròpia marca RTVE (art. 

1.1.10).. En aquest sentit, els professionals no poden acceptar regals, viatges, serveis 

gratuïts o retribucions que puguin influir en el desenvolupament de la seva tasca 

periodística. Es fa palès que existeixen unes restriccions en les actuacions dels 

professionals de la informació per tal de no manipular i afavorir uns interessos. Això 

restringeix les possibles ingerències que sorgeixin internament en el sí de la Corporació, 

malgrat que al Manual no s’especifica cap limitació sobre l’actuació de la direcció de 

l’ens. 

El següent punt sobre les línies generals d’actuació a la CRTVE es refereix als 

continguts d’entreteniment i cultura. En aquest apartat farem només una breu menció, 

perquè no té vinculació tan directa amb la salvaguarda de la independència dels 

professionals de la informació. Els continguts d’entreteniment que ofereixi la CRTVE 

han de ser de qualitat, innovadors i creatius. Els requisits per als productes de ficció 

estan en la línia del que estableix la Llei 17/2006 i el mandat-marc, que busquen que 

aquests s’ajustin als principis de servei públic. Cal destacar en aquest punt que “aunque 

no esté sometida a los términos que rigen la información en RTVE, debe también 

contener valores como la pluralidad, la representatividad y el respeto a las minorías” 

(art 1.2.1.2). També s’han de basar en els principis de servei públic els continguts 

infantils, els concursos i les retransmissions i programes esportius, els quals han de 

transmetre valors positius. 
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El segon bloc del Manual d’Estil de RTVE marca les línies concretes d’actuació per als 

professionals de la informació de TVE en el desenvolupament dels continguts 

informatius. L’article 2.1 es refereix al llenguatge informatiu a la televisió i estableix la 

prioritat de l’ús de les imatges, sempre que sigui possible, amb el complement del 

llenguatge oral. Si bé hi ha casos en què s’haurà d’informar sense imatges quan es tracta 

de fets rellevants i en les primeres hores. El següent article reflecteix les possibles 

dificultats amb què es pot trobar el professional de la informació a l’hora d’elaborar les 

notícies. El llenguatge, la manca de temps, la voluntat d’explicar-ho tot, l’excés de l’ús 

de testimonis, la constant actualització de la informació, la distracció que poden generar 

els rètols són aspectes que els professionals han de resoldre per tal que el missatge 

respongui a allò que es vol explicar i per fer-ho entenedor per a un públic heterogeni. 

El següent principi es refereix als diversos gèneres informatius que poden aparèixer a 

TVE (entrevista, reportatge, crònica i anàlisi informativa). El Manual proposa una sèrie 

de recomanacions en l’estil que s’ha d’utilitzar en cadascun dels gèneres i indica en 

quines situacions és millor utilitzar un o altre. En l’entrevista destaca que l’entrevistador 

ha de mostrar a través de la seva actitud, però també a través de l’organització tècnica, 

“la sensación de equilibrio, mesura y profesionalidad o, dicho de otro modo, 

independencia y credibilidad” (art. 2.3.1). Pel que fa al reportatge, aquest ha de “ser 

signo de prestigio y constituirse en parte del sello de distinción de TVE, tanto por la 

calidad de sus contenidos como por su tratamiento estético” (art. 2.3.2). La crònica és 

el gènere més utilitzat i el que aporta més veracitat i enriqueix la notícia ja que el 

periodista està en el lloc dels fets i té un domini d’allò que està narrant (art. 2.3.3). Per 

últim, el Manual d’Estil fa una breu menció sobre l’anàlisi informativa, que es centra en 

la interpretació i no en la valoració o opinió, i sobre periodisme d’anticipació, que 

“pretende analizar e interpretar la realidad de un modo que permita avanzar las 

grandes líneas de lo que en un futuro puede ser actualidad” (art. 2.3.3.3). Per tant, són 

consells més aviat de caràcter tècnic sobre com tractar els diferents gèneres informatius. 

L’apartat que estableix els principis que regeixen TVE, dóna especial atenció a l’ús de 

les imatges. En aquesta línia, l’aparició dels periodistes en les imatges han de respondre 

a un criteri d’actualització i credibilitat. També estipula els límits del que es pot gravar o 

no i les condicions en què es pot fer. Per últim, el llibre d’estil indica que s’han 

d’identificar les imatges d’arxiu. Totes aquestes recomanacions tenen com a finalitat 
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garantir una informació de qualitat al servei dels ciutadans, perquè puguin crear les 

seves pròpies opinions. 

El tercer apartat del Manual d’Estil fa referència a RNE. En el primer article, 

s’estableixen les característiques que ha de tenir el llenguatge radiofònic (claredat, 

concreció i brevetat) (art. 3.1). L’article 3.2 tracta sobre els espais informatius i indica 

els trets propis que han de seguir els butlletins horaris (art. 3.2.1). i els informatius 

principals. El text insisteix que ha de ser l’actualitat l’element que determini la pauta del 

butlletí (3.2.1.2) i afegeix com a característica pròpia del butlletí de RNE que “debe 

ofrecer un modelo de referencia acorde con su capacidad técnica y profesional, con el 

rigor y la complejidad con que pretende ser reconocida por los oyentes” (art. 3.2.1). Pel 

que fa a l’informatiu principal, aquest “desarrolla las noticias más importantes 

avanzadas en los boletines” (art. 3.2.2). 

Dintre d’aquests espais informatius s’inclouen diferents gèneres i l’article 3.3 orienta els 

trets que han de seguir la notícia, el reportatge, la crònica, l’informe i l’entrevista. Es 

tracta, per tant, d’homogeneïtzar les qüestions d’estil que permeten realitzar un 

contingut de qualitat. 

Un aspecte destacable i molt sensible pel que fa a les possibles ingerències són les línies 

que han de seguir els gèneres d’opinió: 

“[RNE] Debe ofrecer espacios de debate que estimulen la reflexión, el 

conocimiento de la realidad, la actitud crítica y la participación ciudadana 

en los términos recogidos en los Principios Generales de Servicio Público y 

en los Principios Básicos de la Programación de la Corporación RTVE (art. 

3.4).  

En tot cas, el text insisteix en què “RNE debe diferenciar con claridad lo que es 

información y lo que es opinión” (art. 3.4), una qüestió que es referma constantment.  

En relació al debat, es reflecteix l’eficàcia d’aquest gènere, perquè “voces distintas 

aportan puntos de vista diferentes o contrapuestos sobre un tema y su problemática” 

(art. 3.4.1). També es destaca la participación plural i equilibrada en la tertulia i es 

recomana que “Los tertulianos deben expresarse siempre conforme a los valores 

democráticos y modos respetuosos que son característicos de RNE” (art. 3.4.2). Per 

tant, s’estableixen unes pautes per garantir l’equilibri en els testimonis que apareixen. 
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Aquest apartat tracta, a més, el comentari i l’enquesta a peu de carrer que, si bé no té 

valor estadístic, “el profesional procurará tomar una muestra de entrevistados que, por 

su condición socio demográfica, forme parte del público objeto de estudio” (art. 3.4.4). 

En aquest aspecte, es limita l’aparició de testimonis, en tant que “se excluirán aquellas 

que atenten contra los valores constitucionales o profieran expresiones groseras e 

injuriantes” (art. 3.4.4). Analitzat aquest apartat que es refereix als gèneres d’opinió, cal 

destacar que no es fa una declaració precisa del que s’entén per pluralitat. Això deixa el 

concepte en termes molt oberts i permet fer diferents interpretacions, amb la qual cosa 

és difícil determinar si en un debat s’està garantint realment o no la pluralitat. 

El quart bloc planteja les normes i recomanacions que han de complir els continguts que 

es facin per al web o els dispositius interactius. És l’espai on es combinen diferents 

formats provinents de RNE i TVE –és a dir, vídeo i àudio, a més de text, fotografia i 

elements propis del mitjà online, com els enllaços– per oferir informació completa i 

actualitzada, tot i que “La velocidad del medio no impide la primera obligación de todo 

periodista en RTVE: confirmar la veracidad de aquello que se va a contar” (art. 4.1). 

Pel que fa al llenguatge informatiu d’aquests continguts, ha de ser un estil senzill i el 

format ha de cridar l’atenció i ser fàcil per a la lectura en diferents plataformes (art. 4.3). 

El llibre d’estil estableix la notícia com el gènere principal als mitjans interactius, si bé 

també es refereix a l’entrevista o el reportatge, com a gèneres tradicionals, i n’estableix 

de nous com el bloc, el minut a minut o les trobades digitals. Aquest darrer aspecte 

respon a la voluntat dels mitjans interactius, però en general de tota la Corporació, per 

“Facilitar la participación ciudadana y el debate público” (art. 4.7). Amb aquest 

objectiu es fomenta l’ús de les xarxes socials, encara que aquests eines estan limitades: 

“debe tener unas reglas, unos mínimos que permitan que las discusiones se mantengan 

dentro de los márgenes de la educación y el sentido común” (art. 4.7). 

Un cop hem analitzat les pautes que regeixen les tres societats de la Corporació RTVE, 

estudiarem més resumidament altres qüestions sensibles i els aspectes relacionats amb 

el llenguatge. 

Sobre les qüestions sensibles, un apartat propi dintre del Manual, cal aclarir que el terme 

‘qüestions sensibles’ es refereix a “aquellas referidas a problemas y retos sociales y/o 

que afectan a públicos de especiales características que reclaman una mayor exigencia 

de la ética periodística y un mayor compromiso social por parte de los informadores” 
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(art. 5.1). Estableix les recomanacions que s’han de seguir per tractar temes com la 

violència, el masclisme, el tractament de menors i de persones grans, catàstrofes, 

immigració o racisme, entre d’altres. L’objectiu és que “resulte conciliable el derecho a 

la información de los ciudadanos con el respeto a las distintas sensibilidades” (art. 5.1). 

Per tant, és una ampliació del que estableix la Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de 

titularitat estatal, per tal que els professionals de la informació garanteixin els drets dels 

col·lectius afectats, ja que es tracta d’un servei públic. 

Al llarg de tot el Manual es presta especial atenció al llenguatge, per això, el sisè punt 

estableix les normes concretes que s’han de seguir per garantir l’ús apropiat tant del 

castellà com de les llengües cooficials. Perquè com a servei públic i seguint el que dicta 

la Llei 17/2006, “Les desconnexions s’han de fer en la llengua pròpia de les comunitats 

autònomes” (art. 4). 

L’últim apartat del Manual d’Estil és un annex que recopila diferents ítems i que amplia 

alguns aspectes tractats en els blocs anteriors. En aquest aspecte, és destacable el punt 

que fa un recull de tota la legislació i la normativa en què es basa el Manual i que regeix 

l’actuació dintre de la Corporació. Aquests documents, a més, estableixen les línies en 

què es fonamenten els Consells d’Informatius per determinar els seus dictàmens i 

resolucions. 

En resum, el Manual d’Estil de la Corporació RTVE desenvolupa més concretament 

allò que ja estableixen altres lleis i normes, per tal de regular l’actuació dels treballadors 

de RTVE. Atorga especial atenció al tractament que s’ha de fer en els espais informatius 

i sobre el llenguatge, amb l’objectiu de garantir un material de qualitat. Però, sobretot, 

serveix per a que es mantinguin els principis de servei públic que regeixen un mitjà de 

titularitat estatal. Si bé en línies generals el Manual no aprofundeix en mecanismes 

efectius per evitar les ingerències en la feina dels professionals de la informació, sí que 

hi ha articles concrets que enforteixen el paper dels professionals davant les possibles 

pressions internes o externes. 

4.3. Òrgans de gestió i administració 

Un cop analitzat els documents seleccionats que regeixen la CRTVE, és pertinent veure 

l’actual organigrama de la Corporació RTVE tenint com a referent l’organització prèvia 

de l’ens. Això ens permetrà veure l’evolució de la Corporació i determinar si s’ha 
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transformat cap a un model més independent, o sí bé encara resta dependent de l’esfera 

política. 

En primer lloc, cal destacar que la Llei 4/1980, d’Estatut de la ràdio i la televisió, va 

establir que la Corporació RTVE estava formada pel Consell d’Administració, pel 

Director general de l’ens
6
 i pels Consells Assessors

7
 de les diferents societats (RNE, 

RCE i TVE).  

El Consell d’Administració es definia a l’article 7 de la Llei 4/1980 com un òrgan 

compost per dotze membres, “elegits per a cada legislatura, la meitat pel Congrés i la 

meitat pel Senat, mitjançant una majoria de dos terços”. Es tractava d’un sistema 

d’elecció plenament parlamentari, si bé la necessitat d’assolir una majoria qualificada 

exigia arribar a acords entre els grups parlamentaris. El fet, però, que el mandat dels 

consellers durés una legislatura comportava que la seva rotació estigués influenciada 

cada quatre anys pel grup majoritari al Parlament, aspecte que restava independència a 

l’ens.  

L’Informe para la reforma de los medios de comunicación de titularidad del Estado 

assenyalava que el Consell fins al moment havia actuat com “una auténtica dúplica de 

la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, naturalmente dominada también por 

la mayoría gubernamental, polarizándose en ambos organismos una dinámica 

políticopartidista que ha ido en detrimento de las funciones de control sistemático” 

(Lledó et al., 2005: 129). L’article 7 de la Llei 17/2006, a més, establia que la tasca dels 

consellers era incompatible amb una vinculació amb empreses privades del sector, el 

que suposava una professionalització de la feina (Bustamante, 2013: 307). 

La reforma plantejada per l’informe respecte del Consell d’Administració proposava 

que aquest es formés per vuit membres i que fossin escollits pel seu reconeixement en 

l’àmbit de la comunicació (Lledó et al., 2005: 134). El Consell el formarien quatre 

membres escollits pel Parlament, dos per cada una de les cambres amb majoria 

reforçada de dos terços “a propuesta de al menos la mitad de los Grupos 

parlamentarios existentes redondeando al alza. Y previo examen de idoneidad ante la 

Comisión parlamentaria” (Lledó et al., 2005: 135). Altres dos membres serien elegits 

pel Consell Audiovisual –no creat– i els dos restants, designats pels dos sindicats més 

                                                             
6
 President de la CRTVE des de la Llei 17/2006. 

7
 Aquest és un òrgan de participació, amb la qual cosa el tractarem a l’apartat 4.2.1 Consell Assessor. 
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representatius a RTVE. Tots ells estarien al càrrec per un període de sis anys i sense la 

possibilitat de ser reelegits de manera consecutiva. Aquesta proposta de reforma té un 

clar objectiu per augmentar la independència del Consell d’Administració respecte del 

poder parlamentari de què disposava fins al moment. En primer lloc, perquè la 

designació, encara que fossin menys membres, no era solament parlamentària, sinó que 

tenia presents els sindicats i una institució independent. En segon terme, perquè la 

durada de sis anys, sobretot pel que fa als membres escollits pel Parlament, afavoria la 

cerca d’un cert consens entre les forces polítiques. 

Posteriorment, la Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, va néixer, 

entre d’altres, amb l’objectiu de reforçar “la intervenció del Parlament”, tal com 

s’indicava a l’exposició de motius de la Llei. Tenint present aquesta intenció, es va 

establir, a l’article 11, que el Consell d’Administració estigués constituït per dotze 

membres elegits pel Parlament. El Congrés designaria vuit, dos dels quals serien 

proposats pels dos sindicats més representatius a la Corporació, i quatre el Senat, per 

majoria de dos terços a cadascuna de les Cambres. L’elecció dels membres hauria de ser 

entre persones amb “competència reconeguda que hagin exercit durant un termini no 

inferior a cinc anys funcions d’administració, alta direcció, control o assessorament, o 

funcions de responsabilitat semblant, en entitats públiques o privades o de mèrits 

rellevants en l’àmbit de la comunicació” (art. 14). En aquest aspecte, es manté el 

nombre de consellers en dotze, sense tenir en compte la proposta de vuit que va fer 

l’informe, però la designació dels consellers seguia estant sota el control parlamentari. 

Per a Bustamante (2013:246), amb el criteri escollit “desaparecían pues algunas de las 

precauciones adoptadas por el informe para impedir la dinámica militante, entre ellas 

las de diversificar la procedencia del Consejo (dos por el Consejo Audiovisual), o para 

asegurar el respeto a las minorías (propuestas de la mitad de los grupos 

parlamentarios). 

L’article 15.6 és un intent per garantir la independència dels membres del Consell en el 

desenvolupament de la seva tasca: “han d’actuar amb absoluta independència, i no 

poden rebre instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació imperativa del 

Govern ni de l’Administració General de l’Estat o altres institucions o entitats”. 

L’article 12 indicava que els components del Consell d’Administració mantindrien el 

càrrec per sis anys i sense poder renovar el mandat i, a més, durant aquest temps la seva 
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tasca era incompatible amb el mandat parlamentari i amb vinculacions amb empreses de 

l’àmbit audiovisual. 

No obstant això, actualment aquests articles no estan vigents degut al Reial Decret-llei 

15/2012, de modificació del règim d’administració de la Corporació RTVE, prevista en 

la Llei 17/2006, que ha impulsat l’actual Govern Popular amb el suport de CiU, Foro 

Asturias i UPyN. Aleshores, s’ha produït un canvi en el nombre de components del 

Consell d’Administració que ha passat de dotze membres a nou. La modificació de 

l’article 11 estableix que els membres “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”. El més destacat del Reial Decret-llei és 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” (BOE 96, 2012).  

Aquesta modificació es justifica al Reial Decret Llei 15/2012 com a via per garantir 

l’eficiència del funcionament de l’ens: “el nombre actual de membres del Consell 

d’Administració [dotze] és massa elevat i és imprescindible reduir-lo per garantir un 

funcionament eficaç i eficient de la Corporació” (BOE 96, 2012). En aquest punt, cal 

tenir present el panorama amb què es va trobar el Govern entrant del PP, perquè sis dels 

dotze consellers havien d’haver-se renovat al 2010, però encara es mantenien al càrrec 

perquè els partits polítics no havien mostrat cap intenció de proposar i acordar els nous 

consellers. A més, Alberto Oliart, president de la CRTVE escollit amb el consens entre 

el PSOE i el PP, havia deixat el càrrec al 2011 i els partits majoritaris tampoc es van 

interessar per arribar a un acord i dotar la Corporació d’un nou president. Això va 

comportar que la presidència rotés entre els diferents consellers, però mantenint un estat 

de paralització per no tenir una figura amb competències executives. 

El Consell d’Administració tampoc comptava amb el representant de CCOO, Héctor 

Maravall, que havia dimitit. Per tant, malgrat que la legislació estableix quin ha de ser el 

temps de durada dels mandats dels consellers i del president, aquest no s’ha complit i la 

CRTVE ha mantingut la inestabilitat que arrossegava des de feia anys. Però el més 

destacable és la manca de voluntat política, sobretot de les formacions majoritàries, per 

garantir el bon funcionament de la CRTVE. Això fa difícil pensar que la Corporació 
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pugui arribar a ser dirigit de forma independent, perquè aquesta sembla que no és una 

prioritat. 

Davant aquest context, el Reial Decret-llei 15/2012 va considerar el més adient acabar 

amb tres consellers –entre ells, els dos representants dels sindicats– tenint present les 

vacants amb què es va trobar el Govern entrant. Si bé l’actual nombre de consellers 

s’apropa als nou, plantejat per l’Informe de Savis; això no suposa en cap cas un 

augment de la diversitat, sinó el contrari, perquè la designació continua estant en mans 

del Parlament. El més significatiu és que ja no és necessari el consens entre les diferents 

formacions polítiques i això suposa un retrocés anterior a la Llei 4/1980, perquè ara 

sense gaires limitacions es pot traslladar a la Corporació RTVE la voluntat del Govern. 

De fet, els tres membres elegits pel Congrés al 2012, (Leopoldo González Echenique –

escollit president de l’ens–, Marisa Ciriza i Oscar Pierre) i els dos elegits pel Senat, 

(Fernando Navarrete i José Manuel Peñalosa); ho van ser en segona volta. Això vol dir 

que cap d’ells va comptar amb el suport de dues terceres parts de la Cambra 

corresponent, sinó només de la majoria simple. És pertinent, però, fer èmfasi en 

l’elecció d’Oscar Pierre, la proposta de CiU, perquè després que el partit català donés 

suport per a l’aprovació del Reial Decret-llei 15/2012, ha vist representats els seus 

interessos en la CRTVE a través d’un representant. També es fa palès que la legislació 

vigent treu poder als sindicats que ja no tenen cap representació en aquest òrgan i 

queden relegats a un únic representant al Consell Assessor. 

Pel que fa a l’altre òrgan de gestió, el director general, la Llei 4/1980 establia que era 

designat –i cessat– pel Govern. L’article 10 indicava que el seu mandat durava quatre 

anys i tenia el poder executiu, durant aquest període la seva tasca era incompatible amb 

el mandat parlamentari i amb la vinculació amb empreses publicitàries, però no 

especificava requisits professionals. A l’Informe para la reforma de los medios de 

comunicación de titularidad del Estado es va indicar que aquest sistema de designació 

“ha dado lugar a una fuerte dependencia gubernamental, así como a una rotación alta 

y continuada, con perjuicio para la imagen de independencia del medio” (Lledó et al., 

2005: 129). 

És per això que la proposta de reforma del 2005 va proposar que el director fos escollit 

pel Consell d’Administració, per majoria de dos terços, després de concurs públic entre 

candidats amb reconegut prestigi en l’àmbit audiovisual, i per un mandat de cinc anys 
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(Lledó et al., 2005: 138). L’informe considerava, a més, que el director compartís amb 

el Consell d’Administració el pes de la gestió. La proposta volia trencar amb el control 

del govern en l’elecció del director i alhora, atorgava més poders al Consell 

d’Administració que passava de només emetre el seu parer davant la designació del 

Govern, a ser el propi Consell el que havia d’escollir-lo. 

Malgrat el proposat, finalment l’article 11 de la Llei 17/2006 va estipular que el 

president
8
 de la Corporació RTVE i del Consell d’Administració

9
 havia de ser escollit 

d’entre els dotze consellers electes per majoria de dos terços al Congrés. 

En aquest aspecte, la proposta de l’Informe de Savis comportava més independència per 

a la Corporació del que després es garantirà amb la Llei 17/2006, que atorgava el poder 

de designació del director al Congrés. 

Amb el Reial Decret-llei 15/2012, es manté la designació del director a mans del 

Congrés dels Diputats –encara que l’elecció és entre nou membres– per majoria de dos 

terços. La modificació de l’article afegeix, igual com en el cas del Consell 

d’Administració, que “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” (art, 1.5). En 

ambdós casos, segons indica el preàmbul del Reial Decret-llei aquesta mesura pretén 

aportar agilitat, “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 doncs, aquest plantejament defuig la necessitat d’establir consens entre els partits i 

proporciona una via ràpida per escollir el president. De fet, així ho va entendre el PSOE, 

que va decidir no proposar cap persona per ocupar la vacant al Consell d’Administració 

ni va pactar amb el PP per escollir un president com a mostra de descontentament vers 

la nova legislació de la CRTVE. Tot i això, al preàmbul del Reial Decret-llei 15/2012 

s’indica que aquest continua garantint la independència “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” (BOE 96, 2012). 

                                                             
8
 Designat president des de la Llei 17/2006, fins al moment anomenat com director general. 

9
 A la Llei 4/1980 i de la mateixa manera a l’Informe para la reforma de los medios de comunicación de 

titularidad del Estado, s’establia un president del Consell d’Administració escollit d’entre els consellers. 

Amb la Llei 17/2006 indica que el president del Consell i de la CRTVE és la mateixa persona. 
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Un cop analitzada l’evolució de com es duu a terme l’elecció del Consell 

d’Administració i del president, es pot concloure que ha hagut una clara dependència en 

la direcció de la CRTVE amb els partits polítics majoritaris. 

La legislació tot i que estableix la designació parlamentària del director general, 

s’apropa al model governamental, especialment quan hi ha un partit amb majoria 

absoluta, perquè elimina qualsevol necessitat d’establir un mínim consens entre les 

forces polítiques. Per tant, hi ha una manca de voluntat per fer-ne de la Corporació 

RTVE un ens independent i estable al nivell dels mitjans públics europeus com la BBC, 

France Télévisions o ARD. 

4.4. Òrgans de control i participació interna 

Com a òrgan de control la Llei 4/1980, d’Estatut de la ràdio i la televisió, plantejava 

l’existència de Consells Assessors a RNE, RCE i TVE. L’Informe para la reforma de 

los medios de comunicación de titularidad del estado va proposar un únic Consell 

Assessor Estatal i així es va traslladar a la Llei 17/2006. L’informe a més proposava la 

creació del Consell d’Informatius, un mecanisme de representació dels treballadors molt 

innovador, que actualment es manté vigent. 

4.4.1. Consell Assessor 

La Llei 4/1980 establia a l’article 9, que cadascuna de les societats –RNE, RCE i TVE– 

tingués un Consell Assessor com a òrgan encarregat d’emetre opinió quan el Consell 

d’Administració ho requerís. Aquests estaven constituïts per cinc representants dels 

treballadors elegits pels sindicats, cinc membres designats per l’Institut d’Espanya, cinc 

de l’Administració Pública i cinc de les administracions autonòmiques, tot ells amb una 

funció merament consultiva. Tot i que mai no es van arribar a crear aquests Consells 

Assessors, l’Informe de Savis considerava positiu recuperar aquests òrgans, però 

agrupant-los en un únic Consell Assessor Estatal.  

L’informe va proposar que estigués format per nou membres –sense dedicació 

exclusiva–: tres consellers designats pel Consell Econòmic i Social “entre profesionales 

del sector audiovisual español y representantes de los telespectadores” (Lledó et al, 

2005: 141); dos representants de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 

Cinematogràfiques i l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Televisives; un representant 

escollit pel Consell d’Universitats; un designat per l’Associació Espanyola 
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d’Anunciants; un de les organitzacions de periodistes d’àmbit estatal; i un representant 

dels Consells Assessors dels Centres territorials de RTVE (Lledó et al., 2005: 141). 

Amb l’aprovació de la Llei 17/2006 el Consell Assessor –un únic– va quedar compost 

per quinze consellers designats: tres membres pel Consell Econòmic i Social; dos pel 

Consell de Consumidors i Usuaris; un pel Ministeri d’Afers Exteriors; un membre 

designat pel Consell de la Joventut d’Espanya; un per l’Institut de la Dona; un conseller 

per les entitats representatives de les persones amb discapacitat; un pel Consell General 

de l’Emigració; un per l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Televisives; un per 

l’Acadèmia de les Arts Cinematogràfiques; un conseller designat pel Consell de 

Coordinació Universitària; un conseller escollit per les entitats representatives dels 

anunciants; i un conseller per les entitats representatives de periodistes d’àmbit estatal.  

El Reial Decret-llei 15/2012 afegeix encara un conseller més, per tant, el Consell 

Assessor queda format per setze membres. Aquest nou assessor sorgeix com a substitut 

dels dos consellers representants dels sindicats que s’eliminen del Consell 

d’Administració. És a dir, els sindicats passen de tenir dos representants en un òrgan de 

supervisió i vigilància dintre de l’ens, a tenir-ne només un, que forma part d’un òrgan 

consultiu. 

Queda palès doncs la pèrdua de representativitat de les forces sindicals. Malgrat això, el 

Reial Decret-llei 15/2012 considera que “la representació dels treballadors està 

completament garantida a través de la seva presència en els comitès d’empreses”. 

4.4.2. Consells d’Informatius 

Els Consells d’Informatius (CdI) són els mecanismes que millor representen i 

protegeixen els professionals de la informació en el desenvolupament de la seva tasca. 

Són els òrgans de què disposen els treballadors de la CRTVE per defensar la seva 

independència davant possibles ingerències internes o externes. També promouen la 

independència editorial i han d’informar sobre la línia editorial i la programació 

informativa de la Corporació. Són, per tant, uns mecanismes de control i de pressió que 

supervisen les actuacions internes de l’ens, però no tenen cap potestat sancionadora ni 

els seus dictàmens es denuncien davant la justícia.  

Es tracta d’un element clau en el nostre estudi, per això farem una anàlisi acurada de la 

seva creació i la seva funció, prestant especial atenció a la quarantena de comunicats i 
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informes que ha publicat el Consell d’Informatius de TVE a través del seu web
10

: 

http://www.consejoinformativostve.es/. Una plataforma que permet donar a conèixer 

aquest òrgan davant la societat i no quedar relegat només a l’àmbit intern dels 

treballadors de la Corporació, com succeeix amb els Consells de RNE i iRTVE. 

Els Consells d’Informatius, que neixen de la proposta del l’Informe para la reforma de 

los medios de comunicación de titularidad del estado, es van plantejar com a 

“instrumentos de garantía interna de la independencia informativa y como cauce de 

participación de los informadores audiovisuales en la Corporación pública” (Lledó et 

al., 2005: 140). Més concretament, l’Informe de Savis desenvolupava en quatre punts 

les funcions d’aquests nous òrgans: 

“- Representar a los profesionales de la información ante la Dirección del 

medio. 

- Garantizar la independencia editorial de la información audiovisual en 

todos sus géneros y formatos, de acuerdo con la regulación legal del 

servicio público. 

- Participar en la línea editorial y la programación informativas mediante 

opinión motivada, así como en la elaboración de los libros de estilo. 

- Informar de forma preceptiva y no vinculante sobre los nombramientos de 

los respectivos directores de informativos”. (Lledó et al., 2005: 140) 

A la Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, es va traslladar aquesta 

proposta en termes pràcticament iguals. El punt c de l’article 24.2 contempla a la Llei 

que els Consells d’Informatius només poden “Informar sobre la línia editorial i la 

programació informativa”, mentre que l’informe de 2005 proposava que poguessin 

“Participar” en aquest aspecte, el que restringeix lleugerament la seva funció. 

Si bé l’existència dels CdI es posava sobre la taula amb la Llei 17/2006, no es van 

constituir oficialment fins el 2008, un cop aprovat l’Estatut d’Informació de la 

Corporació RTVE, perquè és el document on es concreten les funcions dels Consells i la 

manera de constituir-se. L’Estatut defineix els Consells d’Informatius “como órganos 

de participación destinados a garantizar el control interno y el amparo de los 

profesionales de la información audiovisual de la Corporación” (art. 1). Cal tenir 

                                                             
10

 Deixem de banda l’estudi concret dels informes del Consell de RNE i iRTVE per no tenir accés, ja que 

només són de difusió exclusiva a la intranet del mitjà. 

http://www.consejoinformativostve.es/
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present que els Consells només s’encarreguen de vetllar perquè els treballadors 

desenvolupin amb independència la seva feina com a professionals de la informació, en 

la mesura que això suposa fer un treball de qualitat. És a dir, deixa de banda la 

salvaguarda de les condicions aborals, aspectes que queden exclosos de l’Estatut (art.2) 

i dels Consells d’Informatius: “no tienen competencias en materia laboral. Derivarán a 

los comités de empresa o delegados de personal las cuestiones de tal carácter que se les 

puedan presentar” (art.40). Eduardo Monllor és un dels dos membre del Consell 

d’Informatius de TVE escollits a Catalunya i treballa com il·luminador a TVE. Ell 

explica un cas en què la demandant va sortir perjudicada en la seva jornada laboral 

perquè el Consell va tenir en compte que “el resultat del seu treball tindria una millor 

qualitat”, perquè, de fet, el problema laboral pertany a les competències dels comitès 

d’empresa. Aclareix que “si haguéssim separat les coses i s’hagués adreçat al comitè 

d’empresa pel tema laboral, potser la decisió final no li hagués perjudicat”.  

Segons l’article 41 de l’Estatut d’Informació, s’han de crear dos Consells d’Informatius: 

el de TVE i el de RNE, els quals es van constituir el 15 de juliol de 2008 –després de les 

eleccions del 20 de juny de 2008–. També planteja, a la disposició transitòria tercera, la 

constitució d’un tercer Consell, el de Mitjans Interactius o iRTVE
11

, “en el momento en 

que iRTVE cuente con una oferta autónoma y consolidada de contenidos informativos”. 

Aquest es va oficialitzar el 21 de novembre, després d’haver fet eleccions el 7 de 

novembre, a les quals van votar 41 del 57 treballadors censats
12

. És a dir, les diferents 

societats actuen per separat, tot i que es poden unir per tractar algunes qüestions de 

forma conjunta, de fet, el Consell d’iRTVE s’ha incorporat millor al Consell de televisió 

i això es fa palès en l’acta de la reunió del 13 de febrer de 2014: “Asistieron doce 

consejeros [...]. Asiste también Rubén Heras (Consejo de Informativos de Medios 

Interactivos) para escuchar y opinar acerca del primer punto del orden del día”. 

Aquesta és una manera més eficaç per a què cadascuna de les societats s’encarregui dels 

seu problemes que, normalment, són diferents entre televisió, ràdio i mitjans interactius. 

Per a Marc Guasch, representant de Catalunya al Consell d’Informatius de RNE i editor, 

“el màxim objectiu és que continuem separats, perquè tenim interessos diferents”.  

                                                             
11

 Aquesta secció inclou els professionals que treballen a la web i al teletext. 
12

 Medios Interactivos de RTVE elige a su Consejo de Informativos (21/11/2008). RTVE.es. Recuperat: 

24/05/2014. [En línia] http://www.rtve.es/noticias/20081121/medios-interactivos-rtve-elige-su-consejo-

informativos/197138.shtml 
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Els Consells d’Informatius s’escullen per dos anys
13

 en eleccions uninominals (art. 42) 

entre els professionals de la informació audiovisual –però no poden ser electors ni 

elegibles les persones que tenen càrrecs directius (art. 43)–. Per tant, els Consells es 

formen pels candidats més votats i el que té el màxim suport assoleix la presidència. Els 

elegits acostumen a ser gent que ha tingut càrrecs de certa importància, perquè els hi 

permet ser més coneguts entre els companys. Guasch reconeix que per a les eleccions es 

fan candidatures grupals entre els treballadors i algunes de les persones que es presenten 

formen part de forces sindicals: “Nosaltres som cinc independents i quatre de sindicats”. 

Això es contraposa al principi de l’Estatut que diferencia entre la tasca dels sindicats o 

comitès d’empresa i dels Consells d’Informatius. 

El CdI de TVE té competències sobre la programació dels Serveis Informatius i, en 

general, controla tots els continguts informatius que es generen per a qualsevol 

programa de televisió i plataformes interactives –previst a l’Estatut fins a la creació del 

Consell d’iRTVE–. És el Consell que té major rellevància i més ressò, perquè afecta a 

un major nombre de treballadors i, per tant, té un nombre més gran de components: “13 

vocales, de los cuales 2 serán elegidos por los profesionales del centro de producción 

de TVE en Cataluña” (art. 41.a). 

En les últimes eleccions, del 25 de gener de 2013, en què es van presentar 41 candidats, 

es va produir la màxima participació de treballadors amb un 52,42%, el que suposa 

quatre punts més que en les eleccions anteriors
14

. Eduardo Monllor, membre del Consell 

d’Informatius de TVE escollit a les eleccions de 2013, assenyala que es van presentar 

al·legacions –ell en va ser una de les persones que ho va fer– contra el fet que l’Estatut 

parli de “profesionales de la información”, perquè “no està clar a on es posa la frontera 

de qui participa i qui no en l’elecció dels membres dels Consells d’Informatius”. 

Monllor explica que en un principi, això incloïa bàsicament els treballadors de la 

redacció dels telediaris, però es va al·legar que molts altres tipus de treballadors també 

són professionals de la informació: “un il·luminador diria que la seva feina és 

important, perquè depèn de com il·lumini la presentadora, ella tindrà més o menys 

credibilitat”. Segons Eduardo Monllor, davant la dificultat d’establir un criteri clar de 
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 Des del 2008 s’han dut a terme quatre eleccions (tenint en compte que les primeres del Consell 

d’iRTVE es van fer separades de les dels altres Consells). Les darreres van ser al 2013. 
14

 Consejo de Informativos de RTVE (2013). Nuevo Consejo de Informativos de TVE. Recuperat: 

12/05/2014. [En línia] http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/77-nuevo-

consejo-de-informativos-de-tve.html 
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distinció dels professionals de la informació es va permetre votar a bona part dels 

treballadors que intervenen en la producció d’informació (operadors de càmera, 

il·luminadors, tècnics de so...). De fet, el cas d’Eduardo Monllor és un exemple, perquè 

és il·luminador i forma part del Consell d’Informatius. 

No obstant això, també es pot entendre l’augment de la voluntat de participació com una 

via per donar legitimitat i força al Consell, davant el sentiment de vulnerabilitat i les 

inquietuds sorgides a partir de l’aprovació del Reial Decret-llei 15/2012, de modificació 

d’administració de la Corporació RTVE, prevista a la Llei 17/2006. Els professionals de 

la informació van donar a conèixer el seu malestar a través de la Declaración de los 

profesionales de la información de CRTVE, en què recorden els principis de servei 

públic i la independència amb que s’han de regir els continguts informatius. 

Pel que fa al Consell d’Informatius de RNE, que té competències sobre els continguts 

informatius emesos en qualsevol programa radiofònic, està format per “9 vocales, de los 

cuáles 1 será elegido por los profesionales de RNE en Cataluña” (art. 41.b). En els 

últims comicis es van presentar 22 treballadors, entre els quals es van escollir els 

membres del Consell. Marc Guasch és editor a RNE i el vocal elegit entre els 

professionals de RNE a Catalunya. Al seu parer, l’augment de la participació en les 

darreres eleccions és degut al malestar que hi havia per la davallada d’audiència a RNE, 

a més “estava molt recent el que havia passat amb Telemadrid [l’ERE] i Canal 9 i es 

pensava que ens podien fer el mateix”. 

El Consell d’iRTVE assumeix les competències que inicialment tenia el Consell de 

TVE i controla els continguts informatius en els mitjans interactius. Aquest queda 

format per 3 vocals, que en les últimes eleccions van sortir d’entre 7 candidats
15

. 

Un cop establerts quins són els mecanismes per formar els Consells d’Informatius, cal 

tenir present quines són les competències concretes que atorga l’Estatut d’Informació. 

En aquesta línia, els Consells actuen per exercir un control intern, defensar la 

independència professional i promoure la independència editorial (art. 29). 

És una atribució dels Consells emetre un informe no vinculant sobre el director dels 

Serveis Informatius proposat pel director de cada societat (art. 52). A TVE, el 
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 El tercer membre escollit, Pablo Sanmateo, ho va ser per sorteig, seguint l’article 24 del Reglamento 

electoral de los consejeros de informativos, després que sortís un empat de vots. 
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nomenament de Julio Somoano com a director dels Serveis Informatius va suposar “la 

primera vez desde que existe este órgano de representación profesional que se nombra 

un Director de los SS.II. de TVE y que los profesionales tienen la posibilidad de 

pronunciarse a través del voto”
16

. Tot i que no es va experimentar una alta participació, 

472 persones de les 1.607 censades, és a dir, el 29,37%; els resultats van reflectir 

l’oposició al nomenament: 38 vots van anar al “sí” pel nomenament de Somoano 

(8,05%); 335 van dir que “no” (70,97%); i hi va haver 99 vots en blanc (20,97%). Des 

del Consell es va criticar, a més, que Julio Somoano no fes una declaració sobre les 

directrius informatives que implantaria, com a símbol de transparència i com a 

referència per als treballadors per emetre el seu vot.  

Davant aquest panorama, el CdI de TVE va determinar que “D. Julio Somoano 

Rodríguez no es idóneo para ocupar la Dirección de los Servicios Informativos de 

TVE”. Si bé no hi ha hagut una resposta davant aquest comunicat emès pels 

professionals de la informació, perquè Somoano continua al capdavant dels Servei 

Informatius, els treballadors han mostrat formalment el seu distanciament cap a les 

directrius que pugui prendre Somoano. 

En el mateix exercici d’aquest dret, Marc Guasch explica que el Consell de RNE va 

emetre un informe en què es donava el vistiplau a l’elecció d’Alberto Martínez Arias 

com a director dels Serveis Informatius de RNE, en substitució de Juan Fernández 

Vegue. 

L’Estatut també indica que els Consells han de ser els mediadors entre la direcció de 

l’ens i els professionals, a través de reunions semestrals “para examinar la 

programación informativa y el grado de cumplimiento de su función de Servicio 

público” (art. 53). 

Els Consells han de participar en l’elaboració dels llibres d’estil i en els catàlegs de 

bones pràctiques i s’encarreguen d’emetre al Consell d’Administració anualment un 

informe sobre la programació informativa (art. 49).  

Els Consell d’Informatius també tenen la potestat de manifestar la seva disconformitat 

amb certs continguts informatius: 
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 Consejo de Informativos de RTVE (2012). Informe sobre la propuesta de nuevo director de 

informativos de TVE. Recuperat: 12/05/2014. [En línia] 

http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados-cditve.html?start=15 
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“Si un consejo de informativos considera que el tratamiento de una 

información vulnera la ética profesional, la línea editorial de la CRTVE o 

distorsiona los hechos objeto de la información, podrá exponer su opinión 

discrepante en el propio medio. […] Para ello, deberá contar con una 

mayoría de dos tercios de los votantes y la participación de al menos el 

50% del censo electoral (art. 50). 

Una vegada hem parlat de les funcions i els àmbits d’actuació dels Consells, és pertinent 

conèixer de quina manera funcionen. En primer lloc, poden actuar per iniciativa pròpia 

analitzant sobretot la programació i els continguts que s’emeten, per garantir que es 

compleixen els criteris periodístics i que són informacions vertaderes i contrastades. És 

a dir, s’encarreguen de controlar que es compleixin els principis establerts a l’Estatut. 

En segon terme, poden actuar per demanda dels professionals de la informació: “Los 

profesionales de la información audiovisual podrán denunciar ante el Consejo de 

Informativos respectivo los casos de violación de las obligaciones del servicio público 

en relación con ataques a la independencia, manipulación y mala práctica informativa, 

o de los principios deontológicos contemplados en este Estatuto” (art. 55). En 

referència a la clàusula de consciència: “A petición de los profesionales que invoquen la 

cláusula de conciencia, los respectivos consejos de informativos mediarán ante la 

dirección correspondiente” (art. 14). També poden intervenir per defensar la carrera 

dels professionals: “cuando entiendan que su adscripción a una determinada unidad o 

programa no está justificada y supone una ruptura manifiesta de su trayectoria 

profesional, o que la denegación reiterada de tareas constituye un ataque a su dignidad 

profesional” (art. 32).  

La tercera via d’actuació dels Consells és a partir de les demandes externes –

principalment d’associacions, col·lectius i partits polítics, però també, davant la crítica 

generalitzada de la societat– pel no compliment dels principis periodístics o de servei 

públic. 

Els CdI se solen reunir dos dies, seguits, mensualment amb la major part dels membres 

–inclosos els representants del centre territorial de Catalunya–, tot i que depèn del 

volum de treball, pot ser una trobada com a màxim cada tres mesos. Tant Eduardo 

Monllor com Marc Guasch aclareixen que hi ha un contacte constant entre els membres 

a través de les noves tecnologies.  
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En les trobades es determinen quines seran les denúncies o assumptes que 

s’investigaran. Aquest primer pas és molt important per distingir els casos que realment 

mereixen una investigació i els que no, tal com explica Eduardo Monllor, perquè al 

Consell poden arribar moltes denúncies. En les reunions es planteja a l’ordre del dia els 

episodis que es seguiran i s’investigaran, més enllà del dia de la reunió. “Alguns es 

resolen en una única reunió, perquè hi ha una majoria entre els membres i la decisió és 

clara, però altres assumptes poden estar oberts durant mesos i es creen comissions 

concretes per tractar alguns dels temes”, apunta Monllor.  

En les actes que redacten els Consells es plantegen els fets problemàtics, que poden 

tenir un caràcter divers. Els CdI només han de tractar els temes des de la vessant 

d’independència dels treballadors en la seva feina i qualitat de la informació, per això hi 

ha assumptes que descarten directament.  

Per determinar si s’estan o no violant els drets dels professionals de la informació o si 

no s’estan complint els deures, els membres dels Consells es basen en el discurs de totes 

les parts implicades, en informes i informacions externes i en allò que estableix la 

legislació: Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal; la Llei 7/2010, 

general de la comunicació audiovisual; l’Estatut d’Informació de la Corporació RTVE; 

el Manual d’Estil de la Corporació RTVE; i las Líneas de Producció y Programació de 

RTVE (octubre 2013). Tant en les actes com en els informes els Consells indiquen 

quins són els deures o drets que s’estan vulnerant i aporten mostres de per què s’està 

produint una violació –o no s’està fent–. Els Consells, a més, proposen mesures per 

resoldre l’assumpte i ho comuniquen als implicats, tot i que la incidència de les 

resolucions acaben tenint diferent grau de repercussió. També acostumen a reivindicar 

el manteniment de la independència i la bona praxis en el sí de la CRTVE. Es tracta 

d’un treball acurat, tal com es reflecteix en les actes i informes que realitzen, que busca 

fonaments sòlids que donin suport a la resolució final. 

Feta la investigació, si es tenen arguments suficient es debat en reunió i es pren una 

postura. Un cop redactat el dictamen es fa públic internament, és a dir, que s’envia a tots 

els treballadors a través de la intranet, per deixar constància del que s’ha fet i s’informa 

a les persones implicades. 

Per entendre millor les actuacions que fan els CdI, analitzarem acuradament els 

informes i comunicats publicats a la pàgina web del Consell d’Informatius de TVE –per 
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ser el que té més difusió i perquè són els informes que estan a l’abast–, i els agruparem 

segons la tipologia i el tema que tracten. Això suposa l’anàlisi del voltant de 40 

informes publicats des del 2009 que mostren una petita part de tot el volum de feina que 

aborda el Consell. És a dir, que la seva tasca va molt més enllà dels informes publicats 

que nosaltres analitzem, perquè al llarg de l’any poden arribar a treballar més de 50 

temes, tal com aclareix Eduardo Monllor. Tracten qüestions de caràcter molt divers com 

ara deixar d’emetre una peça informativa, la sinèrgia als centres territorials entre la 

ràdio i la televisió, emetre publicitat o fer peces informatives en torn una marca 

comercial, posar com a redactors o caps d’alguna secció persones que no tenen 

experiència i coneixements suficients en la matèria, entre molts altres. 

Informació en campanya electoral 

En primer lloc, analitzarem els cinc
17

 informes publicats pel Consell de TVE respecte de 

la cobertura que fa la televisió pública durant els períodes electorals. Aquesta qüestió ha 

generat molt de rebuig entre els professionals de la informació, perquè la Junta Electoral 

Central (JEC) ha imposat el sistema de blocs que estableix temps predeterminats per a 

cada partit polític segons els resultats obtinguts a les últimes eleccions equivalents. És a 

dir, els mitjans públics i, des del 2011, els privats han de complir el que imposa la JEC 

que esdevé “de facto en la principal autoritat reguladora del pluralisme polític als 

mitjans públics en períodes electorals” (Almirón, Capurro i Santcovsky, 2010: 94), 

essent el cas espanyol una excepció a Europa
18

. 

En aquest punt, cal tenir present que la Llei orgànica del règim electoral general 

(LOREG) estableix a l’article 61 i 64 que són els “espais gratuïts per a propaganda 

electoral” els que es distribueixen “atenent el nombre total de vots que va obtenir cada 

partit, federació o coalició en les anteriors eleccions equivalents” (art. 61). Referent a la 

informació durant el període electoral, l’article 66 la LOREG indica que els mitjans 

públics han de respectar el pluralisme polític i social, la igualtat, la proporcionalitat i la 

neutralitat informativa i serà “l’organització dels esmentats mitjans i el seu control 

previstos en les lleis” els que garanteixen el compliment. Tot i que “són recurribles 

davant la Junta Electoral competent de conformitat amb el que preveu l’article anterior i 
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segons el procediment que disposi la Junta Electoral Central”. L’article 66 també indica 

que les emissores privades també “han de respectar els principis de pluralisme i 

igualtat” i “els principis de proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i 

entrevistes electorals així com en la informació relativa a la campanya electoral d’acord 

amb les instruccions que, a aquest efecte, elabori la Junta Electoral competent”. 

Per tant, tot i la diferenciació que fa la LOREG entre espai informatiu i espai gratuït de 

propaganda electoral, la JEC és l’òrgan que acaba tenint la potestat per traslladar el 

criteri pensat per a la propaganda a la informació electoral
19

, tal com ho reflecteix 

Almirón a Els blocs electorals als mitjans públics de l’Estat espanyol: una excepció a 

Europa on reflexiona sobre el trasllat d’aquest criteri a la informació: 

“Aquest ha estat també tradicionalment el criteri aplicat per la JEC per a la 

informació electoral, quan ha estat recorreguda. Això ha portat alguns actors 

a afirmar que els blocs per a la informació electoral són una exigència de la 

LOREG, però l’aplicació del criteri de la propaganda política a la 

informació periodística és una decisió interna de la JEC” (Almirón et al., 

2010: 94). 

Aquesta imposició té un rerefons, ja que “ve determinada clarament per un context de 

tradicional desconfiança mútua dels partits polítics en l’ús, i mal ús, dels mitjans de 

comunicació públics a l’Estat espanyol” (Almirón et al., 2010: 94). Van ser els propis 

partits polítics els que van demanar seguir aquest sistema en comptes de donar 

confiança als mitjans públics per aplicar els mateixos criteris periodístics que la resta de 

l’any, perquè quan això es va fer, l’oposició va criticar que es donava més temps al 

partit del Govern: “Tots els intents d’aplicar criteris més professionals de posteriors 

gestors de l’ens públic, matisant la proporcionalitat envers els vots, seran recorreguts 

pels partits polítics a l’oposició davant la JEC” (Almirón et al., 2010: 95). Davant 

aquesta oposició, “la JEC acaba fent seu el criteri de la proporcionalitat i, tot i 

reconèixer-se sense autorització per determinar criteris, acaba demanant la distribució 

estricta en funció del nombre de vots també per a la cobertura informativa cada vegada 

que és recorreguda” (Almirón et al., 2010: 96). Es mostra la politització dels mitjans 

públics a Espanya i la desconfiança crònica dels partits polítics cap a la CRTVE, perquè 
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no atorguen eines per millorar la independència de l’ens, sinó que restringeixen 

l’actuació dels professionals de la informació. 

El Consell de TVE considera que atendre aquet criteri imposat per la JEC, aliè als 

principis periodístics, “vulnera principios democráticos básicos y pone en entredicho el 

derecho de los profesionales a ejercer su labor con libertad, investigando, obteniendo y 

elaborando las informaciones sin injerencias internas o externas”
20

. Aquest òrgan 

defensa que la informació en temps electoral també ha de respondre a criteris 

periodístics, “como son la veracidad, el rigor y el interés de la información para los 

ciudadanos” i en aquest assumpte demana el suport del Consell d’Administració per 

garantir la independència dels professionals, la tasca dels quals “es informar de forma 

rigorosa e independiente, no ser correa de transmisión de las organizaciones políticas y 

someterse a su tutela”
21

. 

Davant aquesta situació, el Consell d’Informatius de TVE exigeix a les organitzacions 

polítiques que “respeten el derecho a utilizar los medios propios de filmación, sin poner 

impedimentos ni trabas al libre acceso de los informadores a los actos electorales”
22

. A 

més, rebutgen “las convocatorias o ruedas de prensa sin posibilidad de realizar 

preguntes” i lamenten que “los principales líderes políticos rehúsen [...] realizar 

debates en Televisión Español”
23

. 

Si, i com es continua fent, es vulneren aquests drets, el Consell apel·la a la capacitat 

dels periodistes per advertir que es tracta de “material audiovisual editado directamente 

por fuentes informativas ajenas”
24

. De fet, oferir material extern a la producció pròpia 
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va en contra del que planteja l’Estatut, que indica que és preferible usar recursos propis i 

“Cuando la única manera de informar de un acontecimiento sea a través de un 

material audiovisual editado directamente por fuentes informativas ajenas, se advertirá 

de su origen” (art. 9.5). O, en última instància, demana al Consell d’Administració que 

faciliti “que en la información electoral de TVE se deje constancia clara, mediante 

locuciones o rótulos, de que se trata de una imposición”
25

. 

L’anàlisi del primer apartat demostra que hi ha un canvi de criteri en el període 

electoral, perquè es deixa d’emprar el criteri periodístic, com es fa amb la resta 

d’informació. En lloc d’això, s’aplica el sistema de blocs, degut a la voluntat política 

que desconfia en els mitjans públics, tot i que a la legislació es planteja com una 

fórmula per establir l’espai de propaganda gratuïta. 

Seguint amb els casos vinculats als períodes electorals, durant els comicis bascs de 

2012, les primeres eleccions amb Somoano al capdavant dels Serveis Informatius, el 

Consell va emetre un informe per la vulneració del criteri periodístic en un programa 

especial per les eleccions. L’informe va considerar que s’havia primat el discurs del 

representant del PP, per sobre de la representant d’EH Bildu, encara que 

“objetivamente, la fuerza política abertzale había obtenido un número de 

representantes significativamente mayor al del Partido Popular”
26

. El Consell 

d’Informatius de TVE va criticar que no s’havien seguit criteris periodístics i, el que és 

més greu, que s’havia projectat “una imagen de que se da prioridad al Partido Popular 

por encima de otras formaciones y con independencia de cuál haya sido el resultado 

electoral”. En aquest cas s’altera el criteri, perquè no s’empra el sistema de blocs, però 

tampoc s’utilitza un criteri periodístic, sinó que es fa una cobertura per afinitat política 

amb la direcció de l’ens. 

Denúncies per ingerències en la tasca professional 

El segon bloc inclou els informes que reflecteixen les denúncies que fa el CdI de TVE 

per la intromissió interna en la tasca dels professionals de la informació, el que 
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comporta un tractament inadequat dels continguts. Un primer exemple és el tractament 

que els informatius de TVE i Informe Semanal van fer de l’assalt d’un grup d’ultradreta 

a l’acte institucional de la Generalitat catalana a Madrid durant la Diada. El Consell 

d’Informatius mostra al comunicat la seva preocupació perquè “se omitió el momento en 

el que el cabecilla ultra agarra la bandera catalana del estrado y la lanza 

rabiosamente fuera del escenario”
27

 i, a més, “emitieron, a continuación del asalto 

ultra, la secuencia en la que unos manifestantes encapuchado queman en Barcelona las 

banderas de España, Francia y de la UE, además de un retrato del Rey”. Davant el 

tractament informatiu que es va fer, el Consell considera que “TVE está censurando un 

hecho grave, a la vez que minimiza la actuación y responsabilidad del comando 

ultraderechista”. El comunicat exposa la vulneració del dret dels professionals a oferir 

informació de rigor i veraç i l’apartat 1.1.9 del Manual d’Estil de RTVE que estableix 

que “La manipulación de sonidos o imágenes por parte de un profesional de RTVE con 

el fin de modificar su verdadero contenido está estrictamente prohibida”. El Consell 

rebutja aquesta actuació per suposar una manipulació clara, per anar en contra dels 

principis de la Corporació i per no complir criteris periodístics. De fet, que la resta de 

mitjans sí publiquin les imatges, com s’indica al comunicat, duu a qüestionar-se si TVE 

va actuar de la millor manera. 

Un segon cas de tractament inadequat de la informació és la peça sobre la declaració de 

la secretaria general del Partit Popular, María Dolores de Cospedal, en el ‘cas 

Bárcenas’. L’informe assenyala que en la informació elaborada en un primer moment es 

deia que "[Cospedal] entiende que la negociaron [la salida de Luís Bárcenas del 

partido] Rajoy y Arenas durante una reunión con el extesorero en marzo de 2010"
28

. 

Segons el Consell “el director de Contenidos obligó a añadir que ‘según otras fuentes, 

Cospedal no ha mencionado ni a Rajoy ni a Arenas’”, una informació que el Consell 

determina totalment falsa. Els treballadors van demanar indicar les fonts que havien 

aportat aquesta informació, però davant la negativa del director de Continguts per citar 

les fonts, els treballadors no van firmar la informació. És a dir, la peça es va emetre 

sense la firma ni de l’editor ni dels professionals que havien fet la informació. En aquest 
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assumpte, a més, el director dels Serveis Informatius va donar suport a l’actuació del 

director de Continguts. Per això, el Consell d’Informatius “reclama la dimisión del 

director de Contenidos, José Gilgado, y exige al Director de los SS.II. que, si éste no la 

presenta, proceda a su inmediata destitución” (El CdL pide la dimisión del Director de 

Contenidos de TVE, 2013), perquè aquesta actuació va en contra dels drets dels 

professionals a actuar de forma independent i sense ingerències i aquest tipus d’acció 

“solo podría beneficiar a una alta responsable del partido político que sustenta al 

Gobierno o a su entorno”. 

Un dels aspectes que el Consell critica és la manca de proporcionalitat en els testimonis. 

En aquest sentit, el reportatge Acoso a políticos d’Informe Semanal és un exemple. 

Segons el Consell d’Informatius de TVE catorze dels disset testimonis s’oposen a 

l’escarni, una forma de protesta que utilitza la PAH, i la meitat dels que apareixen són 

membres del Govern o del PP. El comunicat exposa que la informació “no da voz a la 

PAH, […] la portavoz de la PAH solo intervienen una vez”
29

. El reportatge no dóna 

opció a justificar-se als testimonis que estan a favor d’aquesta pràctica, és a dir que “las 

personas atacadas quedan indefensas”, i, en canvi, sí dóna l’oportunitat d’explicar-se 

als que estan en contra. Davant aquest reportatge el Consell d’Informatius exposa que 

s’ha vulnerat el principi de l’Estatut d’Informació de contextualització de les causes i 

conseqüències del que s’està tractant  “con representación de todos los puntos de vista 

posibles” (art. 9.3). Aquest reportatge no compleix el Manual d’Estil de la Corporació 

RTVE que imposa com a deures els d’oferir una informació rigorosa, veraç i obtinguda 

a partir de la investigació i comprovació de dades (art 1.1.1 i 1.1.6.). A més, vulnera el 

dret dels col·lectius implicats de fer-se escoltar (art. 2.3.2.). Aquest episodi mostra que 

es silencien alguns col·lectius i, per tant, hi ha una desproporció en l’aparició dels 

testimonis. Això repercuteix en l’opinió que es formi l’espectador, perquè no se li 

mostren de la mateixa manera les dues parts implicades. El més preocupant per al 

Consell és que ha detectat aquesta vulneració de principis de la Corporació en altres 

reportatges d’Informe Semanal. Per això “hace un llamamiento a los responsables del 
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programa para que extremen el equilibrio en los testimonios ofrecidos en temas 

controvertidos”
30

. 

El Consell d’Informatius també mostra el seu rebuig pel canvi d’Informe Semanal “a un 

horario casi marginal”
31

, considerant que “se relega un Servicio público de 

información substancial por contenido de entretenimiento”. Però la crítica va més enllà 

del canvi horari i acusa l’actual direcció de que “ha prescindido y expulsado del 

programa de forma discrecional a personas de una trayectoria profesional impecable y 

ha adoptado una línea editorial caracterizada por la ausencia de pluralidad y 

objetividad”. Considera que aquest episodi és “la culminación de un proceso de 

degradación de Informe Semanal iniciado hace una año”. Es desprèn una acusació molt 

directa i concreta a la nova direcció escollida des del 2012, la qual ha comportat un 

canvi en la línia editorial del programa. 

Com a resposta als casos d’intromissió en l’elaboració d’informació per a Informe 

Semanal, el Consell va emetre un comunicat, Grave ataque a la libertad de informació, 

en què exposava que “varios profesionales han sido advertidos o expulsados del 

programa tras ejercer su derecho a retirar la firma de algunos reportajes en los que la 

Dirección ha impuesto una línea editorial contraria a los principios del Estatuto de 

Información y al Manual de Estilo de CRTVE”
32

. Davant aquests casos, segons el 

comunicat, sense cap precedent d’aquesta mena d’accions, els treballadors es van 

mobilitzar i “más de 260 profesionales han suscrito, hasta ahora [23/11/2012], una 

carta en apoyo a la persona y en contra las presiones que menoscaban la labor y el 

buen hacer profesionales”. A la publicació, a més, s’entén que amb aquestes accions “la 

Dirección parece interesada en imponer una ‘ley del silencio’ que daría al traste con 

los derechos profesionales regulados en los últimos años y con la credibilidad del 

servicio público”. Amb tot, el Consell d’Informatius de TVE “reclama que cesen este 

tipo de prácticas y que se exijan responsabilidades a quienes por acción u omisión 

permiten este tipo de atentados contra la libertad de información”, perquè s’estan 
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vulnerant clarament els drets que estableix l’Estatuto de Información i la Llei Orgànica 

2/1997, que inclou el dret a clàusula de consciència. 

En la mateixa línia que el cas anteriorment explicat, està el fet que el Comitè de 

Direcció de TVE no permetés realitzar una entrevista a Ada Colau al programa Para 

todos la 2 “porque en los programas tipo magacín no se pueden tratar temas 

políticos”
33

, tot i que se l’havia convidat com a coautora del llibre “Sí se puede”. El 

Consell considera que aquest “es un caso de censura” i argumenta que “los programas 

que abordan temas sociales deben poder entrevistar a invitados que directa o 

indirectamente estén relacionados con cuestiones políticas”. També és un cas de 

limitació d’una veu, que minva la pluralitat de TVE. 

En l’apartat d’intromissions en la feina dels professionals de la informació cal tenir en 

compte un dels assumptes que més controvèrsia ha generat entre els treballadors: la 

proposta del PP –a dos mesos de les eleccions legislatives i aprofitant la situació de 

desgovern de la CRTVE per la dimissió del president, Alberto Oliart
34

– de permetre al 

Consell d’Administració poder accedir al sistema intern de treball de la redacció 

d’informatius (iNews) abans de l’emissió. El Consell d’Informatius de TVE va indicar 

que el Consell d’Administració no té el control en l’elaboració de la informació, sinó 

que “Esa función recae de forma directa en la dirección de los servicios informativos, 

las jefaturas de área, los editores y todos los profesionales que forman parte de la 

cadena de elaboración de la información”
35

. Per als Consells d’Informatius de TVE 

aquesta mesura “es una ataque directo a la libertad y la independencia de los 

profesionales de la información, […] deja a los trabajadores expuestos al control 

político o a cualquier tipo de presión y vulnera de forma flagrante el derecho 

constitucional a la libertad de expresión e información”
36

. 
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Tot i que inicialment es va arribar a un acord, la proposta no es va dur a terme per la 

revocació del Consell d’Administració davant el total rebuig que van manifestar bona 

part dels professionals de la CRTVE. Malgrat això, cal tenir present que la decisió en un 

principi es va prendre amb la no oposició dels consellers designats pel PSOE, PP, CiU, 

ERC i CC.OO
37

. Només van votar en contra els membres elegits per IU i UGT. Això 

mostra l’interès general per a que els grups polítics puguin tenir el màxim control sobre 

la informació creada pels professionals de la informació de la CRTVE. Davant aquesta 

situació el Consell d’Informatius va demanar la dimissió dels membres del Consell 

d’Administració que no havien rebutjat aquesta proposta
38

. Però només el representant 

de CC.OO., Héctor Maravall, va presentar la seva dimissió després que el secretari 

general del sindicat, Ignacio Fernández Toxo, li demanés deixar el càrrec
39

. 

Un últim exemple d’intromissió en el treball dels professionals és la possible 

contractació de persones externes “para puestos estratégicos de dirección y 

responsabilidad editorial”
40

. El CdI mostra al comunicat la seva preocupació, perquè 

perjudica els treballadors de la CRTVE en el desenvolupament de la seva carrera 

professional dintre de l’ens, dret que planteja l’Estatut d’Informació (art.31). A més, 

aquest fet pot donar lloc a la creació d’una “redacción paralela”, un mecanisme més per 

tenir controlats els professionals de la informació i intervenir en la seva feina. En 

definitiva, el Consell considera que “no puede entenderse que se recurra a 

contrataciones externas salvo que ello responda a intereses distintos de los puramente 

profesionales”
41

. 

Aquests són alguns dels exemples d’intromissió que constantment afecten la Corporació 

i que repercuteixen en la visió que té la societat sobre la CRTVE com un mitjà polititzat 

i partidista. Precisament per això és fonamental la tasca del Consell de denunciar la 

mala praxis, el que té el seu reconeixement en l’Assemblea Parlamentària del Consell 
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d’Europa, que ratifica les denúncies que ha realitzat el Consell. L’Assemblea considera 

que “los órganos de Dirección de la Empresa deben prestar mayor atención a la 

función de estos organismos para ejercer un auténtico control de calidad en sus 

contenidos informativos”
42

. 

Denúncies sobre mala praxis en l’elaboració d’informacions 

El següent bloc inclou els comunicats en resposta a les acusacions que fan col·lectius 

externs per la mala praxis en les informacions. De fet, analitzar l’ús que fan els 

col·lectius dels instruments de control, com el Consell d’Informatius, és una forma de 

mesurar la incidència d’aquestes eines. 

Un cas d’acusació de “manipulación y sectarismo”
43

 cap al treball de la CRTVE és el 

comunicat que va publicar el PP sobre el tractament informatiu de l’Estatut de Castilla-

La Mancha. En el comunicat, el PP exposa que en una de les informacions que s’havia 

fet d’aquest assumpte no es donava veu als protagonistes de l’acte. Per la seva part, el 

Consell d’Informatius al·lega que hi havia una informació del dia anterior on sí 

apareixia el testimoni de membres del PP parlant sobre l’Estatut. El Consell considera 

que “las acusaciones de ‘manipulación y sectarismo’ del PP no corresponden a la 

realidad y se basan tan sólo en un análisis parcial de la información ofrecida en los 

Telediarios”. En el comunicat, el Consell reflexiona a més sobre la tasca dels partits 

polítics en el manteniment de la llibertat d’expressió: “Los enfrentamientos políticos no 

deben afectar, en ningún caso, al ejercicio profesional de los periodistas. Flaco favor 

harán a la libertad de expresión quienes así lo pretendan”. 

També el PP, poc abans de l’inici del període electoral, va acusar TVE d’utilitzar 

imatges del candidat del PSOE com a part del decorat de l’emissió dels informatius. El 

Consell va justificar l’actuació: 
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“Las imágenes que aparecen de fondo en el decorado de la presentadora del 

Canal 24h corresponden al monitorado de las diversas señales exteriores que 

se utilizan a lo largo del informativo y por eso, de la misma manera y el 

mismo día, también se visualiza otra señal exterior institucional del PP en el 

mismo lugar que la del PSOE”
44

. 

Cal destacar que aquest informe del Consell va, en part, dirigit als espectadors “que 

tienen perfecto derecho a conocer cómo funciona la realización de sus emisiones 

informativas”, perquè el Consell considera que “tampoco en este caso, estamos ante 

una mala práctica informativa, ni siquiera ante un error”. La resposta al PP és encara 

més contundent, perquè considera una irresponsabilitat “verter acusaciones que no 

tienen más fundamento que calentar el debate político, aún a costa del descrédito de 

unos profesionales” i “es una muestra del ridículo al que se puede llegar con tal de 

utilizar la radiotelevisión pública como campo de batalla electoral”
45

. Davant aquestes 

acusacions el Consell insisteix en la tasca dels partits polítics de no “interferir” en la 

feina dels professionals de la informació de la CRTVE.  

L’última acusació realitzada, en aquest cas, per l’audiència en general, es refereix a la 

cobertura informativa de l’accident de tren de Santiago de Compostela. L’informe que 

presenta el Consell considera que la manca de mitjans i de personal va afectar 

negativament la cobertura de l’accident durant els primers minuts. També va anar en 

contra la falta d’un pla de treball per organitzar el potencial humà, que sí estava 

totalment disposat a treballar. Tot i les mancances, el Consell conclou que “el enfoque 

de TVE fue correcto; no se cayó, como otras televisiones, en el alarmismo ni los 

detalles morbosos, si bien quizá faltaron opiniones de expertos”
46

. El Consell destaca, a 

més, que TVE va ser la cadena més vista per conèixer l’última hora de l’accident i que 

en un cas com aquest “se demuestra el peligro de recortar tan seriamente los 

presupuestos de RTVE, porque solo las emisoras públicas respondieron, mientras que 

las privadas casi ni cambiaron su programación de entretenimiento”. 

Comunicats d’independència professional 
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Un cop hem vist els exemples de denúncies externes i la resposta que fa el Consell 

d’Informatius de TVE és pertinent analitzar el comunicat d’Independencia profesional 

frente a presiones políticas. En aquesta publicació el CdI assenyala com a causa del 

descrèdit que pateix la CRTVE “las presiones y las estrategias de desgaste político 

entre los dos grandes partidos que utilizaban esta empresa como arma arrojadiza”
47

. Si 

bé també reconeix que l’aprovació de la Llei 17/2006, l’Estatut d’Informació i la creació 

dels Consells d’Informatius han permès apropar-se a la missió de servei públic. Davant 

això, el Consell d’Informatius de TVE considera que la Corporació disposa de 

mecanismes suficients de control i de defensa dels drets. 

El Consell també exposa que són els mateixos partits polítics que han establert aquestes 

regles de joc els que en determinats moments les critiquen: “cuando se aproximan 

comicios fundamentales para la ciudadanía española (locales, autonómicos y 

generales), los servicios informativos de TVE y, en consecuencia, los profesionales que 

trabajamos en este medio, volvemos a ser objeto de las críticas y acusaciones de 

manipulación, especialmente por parte del Partido Popular”  

El més significatiu del comunicat, i per això incloem aquesta publicació en l’apartat 

d’acusacions, és que el PP: 

“Realiza sus denuncias sobre todo en su página Web y ante la prensa 

privada sin tener en cuenta los cauces de vigilancia y control que su propio 

Grupo, a través de sus representantes, ha convalidado […] hay que resaltar 

que nunca, en todo este tiempo, se ha recibido una sola queja, ni verbal ni 

escrita, del Partido Popular dirigida al Consejo de Informativos que 

permita evaluar o analizar con datos objetivos si las graves denuncias que 

se formulan contra los servicios informativos de TVE y los profesionales de 

la información tienen algún fundamento”
48

. 

El Consell d’Informatius entén l’actuació com una manera de “coartar las prácticas 

profesionales periodísticas y presionar a los informadores a tratamientos más 

favorables hacia el partido denunciante en la oposición”. Per totes les acusacions 
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rebudes, el Consell considera “inaceptable” la manera d’atacar els professionals de la 

CRTVE, posant en dubte la credibilitat dels informatius. Per últim, cal destacar que és 

el PP el que més crítiques en fa i no utilitza els canals establerts per a tal finalitat. En 

aquesta línia Bustamante (2013: 270) expressa que “al filo de las elecciones 

autonómicas, el PP desencadenará una campaña sistemática de acusaciones de 

manipulación contra los informativos de RTVE, sin presentar ninguna reclamación en 

ninguno de los organismos previstos, respondidas por el Consejo de Informativos”. 

CiU, que també ha expressat el seu desacord, ho ha fet de forma més moderada i a 

través de la Comissió Mixta de Control, expressant “su respeto a los criterios 

profesionales”. Imatge aquesta de dues maneres diferents de mostrar el desacord amb 

l’actuació dels professionals de la informació de la CRTVE. 

En aquest apartat es fa palès que és el Partit Popular el que més acusacions fa i algunes 

d’elles sense una justificació sòlida. A més coincideix que es realitzen entre 2010 i 

2011, període en què el PP estava en l’oposició. Es mostra la intenció del partit 

d’interferir en la Corporació i utilitzar-ho com eina contra el partit del Govern. 

La dimissió de la directora de Programació i Gestió de Programes Informatius de TVE 

El quart apartat el destinarem a analitzar la dimissió de la directora de Programació i 

Gestió de Programes Informatius de TVE, Cecilia Gómez, ja que el Consell ha publicat 

tres informes sobre aquest assumpte. Cecilia Gómez va enviar per error un document, 

Consejo de Informativos de TVE para Charo, “en el que se vierten acusaciones y 

descalificaciones de extrema gravedad y valoraciones de tipo ideológico y político que 

afectan a profesionales de TVE”
49

. Davant el fet, el Consell demana, no només la 

dimissió de Cecilia Gómez, sinó també investigar l’escrit exigint les següents 

explicacions:  

“Si ha sido y es práctica habitual la elaboración de este tipo de informes de 

carácter ideológico por parte de cargos directivos; si este tipo de informes 

ha influido e influye en nombramientos, destituciones, y en otros aspectos 

de ámbito laboral; si entre los cometidos de la recientemente dimisionaria 

Directora de Programación y Gestión estaba la valoración ideológica y no 
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profesional de los trabajadores; si el Consejo de Administración -o alguno 

de sus miembros- y la Dirección de Informativos, eran sabedores de la 

existencia de estos informes y aprobaban esta forma de proceder”
50

. 

Amb del tancament del cas sense prendre cap altra mesura, el Consell d’Informatius de 

TVE lamenta que el Consell d’Administració i la Direcció d’Informatius hagin 

desestimat obrir una investigació d’aquest fet. Perquè davant l’episodi “cabe, por lo 

tanto, preguntarse en qué medida estos criterios políticos y nada profesionales han 

pesado en nombramientos, destituciones e incluso en asuntos laborales y si ha sido 

práctica habitual, este tipo de informes”
51

. De fet, el Consell insisteix que “deberían ser 

el Consejo de Administración y la Dirección de Informativos de TVE los primeros 

interesados en hacerlo para evitar que casos similares puedan producirse y proteger 

tanto el buen nombre de los profesionales y como la legitimidad de un proceso 

democrático”.  

En un tercer comunicat el Consell considera que el cas de Cecilia Gómez “evidencia 

que la independencia de RTVE, singularmente en la Dirección de sus Servicios 

Informativos, no ha sido salvaguardada”
52

. Davant aquest fet el Consell manifesta el 

seu malestar per les conseqüències insuficients: 

“Que el lamentable escrito de la ex-directora de gestión y programación 

sólo sirva para un nuevo ‘toma y daca’ entre los principales partidos 

políticos, en lugar de abordar la raíz del problema y unir a todas las 

fuerzas políticas en un mismo objetivo: dotar a los profesionales de CRTVE 

de instrumentos como la carrera profesional, que garanticen la 

independencia y objetividad de los nombramientos”
53

. 

El Consell aprofita el comunicat per defensar la independència de la CRTVE i la 

necessitat de que es regeixi per criteris professionals i respectant els principis 

deontològics. També manifesta que “Mientras los nombramientos no respondan a 
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criterios profesionales y mientras no exista una carrera profesional, el modelo de una 

RTVE independiente y de auténtico servicio público no estará aún asentado”. Per tal de 

salvaguardar la independència de l’ens cal que els òrgans directius estiguin en mans de 

professionals amb capacitat i trajectòria suficient. Però, malgrat la voluntat del Consell i 

dels treballadors per assolir aquest objectiu, es reflecteix la necessitat de tenir el suport 

polític, que “ha sido incapaz, hasta ahora, de garantizar la independencia en los 

nombramientos de CRTVE”
54

. 

Aquest cas reflecteix la falta de voluntat del Consell d’Administració i la direcció de 

l’ens d’aclarir fets que repercuteixen en la legitimitat de la CRTVE, tot i la intenció del 

Consell d’Informatius i d’una part important dels treballadors de la Corporació de fer-ne 

de l’ens públic un mitjà independent i de qualitat. A més, la manca de voluntat política 

dificulta considerablement assolir-ho i fomenta l’opacitat en els assumptes que afecten a 

alts càrrecs, que no fan altre cosa que perjudicar la imatge del mitjà públic. 

Comunicats sobre el propi Consell d’Informatius 

Al següent bloc tractarem els comunicats vinculats al sí del Consell d’Informatius. 

D’una banda, hi ha els que fan referència a la convocatòria i als resultats del referèndum 

per escollir els representants de l’últim Consell d’Informatius, però aquests no es 

tractaran perquè ja s’han desglossat anteriorment quan s’han presentat els resultats de 

les últimes eleccions. 

D’altra banda, entre els comunicats del CdI hi ha els referents a l’elecció del nou 

president del Consell, Alejandro Caballero Mateos, després de que Yolanda Sobero 

Martínez deixés el seu càrrec com a presidenta. També es comunica que Xabier Fortes 

López passa a ser vicepresident, Manuel Santiago Aguilar Gutiérrez esdevé secretari i 

s’incorpora al Consell María Luisa Mota. En aquest sentit Eduardo Monllor, membre 

del Consell d’Informatius de TVE aclareix que l’elecció de Fortes, el segon més votat, 

com a vicepresident i no com a president “és deguda a una decisió pròpia, perquè Fortes 

es troba en el Centre territorial de Galícia el que dificultaria la seva feina en la 

presidència”. És per això que el tercer membre més votat esdevé el president del 

Consell d’Informatius de TVE.  
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Comunicats solidaris 

En el sisè apartat inclourem els comunicats emesos en solidaritat amb altres mitjans. El 

possible ERE a Telemadrid i el tancament de la RTV Valenciana són dos exemples en 

què el Consell assenyala la mala gestió i dóna el suport als treballadors de l’ens: 

“En la RTV Valencia, y también en Telemadrid, donde la politización 

progresiva, una pésima gestión y finalmente un ERE han acabado con un 

proyecto inicial de servicio público. Se ha incumplido así la obligación de 

garantizar el derecho a la información y se ha ignorado que las RTVE 

públicas no pertenecen al poder de turno, sino a todos los ciudadanos”
55

. 

El Consell critica la politització que se n’ha fet d’aquests mitjans al servei dels governs 

de la comunitat, minvant el seu imperatiu de servei públic. Per tant, el suport que dóna 

el Consell no es dirigeix tant a les condicions laborals dels treballadors, assumpte 

pertinent als sindicats, sinó a la necessitat de garantir la independència dels mitjans de 

comunicació públics essencial per al manteniment de la democràcia. 

El Consell d’Informatius també mostra el seu suport als treballadors del Centre 

territorial d’Extremadura, perquè un grup de membres del ‘Campamento Dignidad’ va 

interrompre al plató on s’estava fent l’informatiu. Davant aquest episodi el Consell 

considera que “la legítima protesta de los ciudadanos no puede impedir el libre 

ejercicio del deber de informar y del derecho constitucional de los ciudadanos a la 

información”
56

. 

En el següent bloc d’informes deixarem breument constància de les publicacions del 

Consell d’Informatius que emet en agraïment al reconeixement que s’ha fet a la seva 

feina i dels comunicats de caràcter més simbòlic en adhesió a jornades en defensa de la 

llibertat de premsa.  

En 2011 se li va atorgar el premi nacional de Televisió que dóna el Ministeri de Cultura, 

en 2012 el Consell va rebre el VIII Premi José Couso de llibertat de premsa atorgat pel 

Colexio de Xornalistas de Galícia i al 2013 la Unió de Periodistes de Valencians li va 
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donar el Premi Llibertat d’Expressió. Aquests reconeixements donen pes a la feina del 

Consell i mostren davant la societat la necessitat de què existeixin mecanismes de 

control per garantir uns mitjans públics independents i de qualitat. 

En 2009 el Consell es va sumar a la jornada internacional en defensa dels professionals 

dels mitjans de comunicació que va convocar la Federació Internacional de Periodistes i 

al comunicat defensa que “El mayor patrimonio, el mayor capital y la mejor inversión 

de un medio de comunicación, y en especial de una televisión pública, son su 

credibilidad, su calidad y la preparación de sus profesionales”
57

. El Consell també es 

va adherir a les concentracions a favor de la llibertat de premsa, convocades per 

diverses Associacions Professionals amb el lema “Sin periodistas no hay periodismo. 

Sin periodismo no hay democracia”
58

. Són dos exemples de la col·laboració amb altres 

associacions per la defensa de la llibertat de premsa i dels professionals de la 

comunicació. 

Altres comunicats 

En l’últim apartat inclourem comunicats de naturalesa diversa que no tenen cabuda en 

un bloc propi. En primer terme, analitzarem un comunicat en què el Consell 

d’Informatius es fa ressò del malestar entre els professionals davant la reducció de 

pressupost per al finançament de la CRTVE, perquè això pot afectar el compliment de 

la missió de servei públic, per això “reclama de los poderes públicos un modelo de 

financiación que garantice la independencia editorial y profesional conforme 

establecen la Ley y el Estatuto de Información de la Corporación RTVE”
59

. Queda 

reflectit que l’interès principal del Consell és vetllar per la independència professionals i 

de l’ens, per tant, sempre busca la vessant que afecta aquest aspecte. 

El Consell d’Informatius ha comunicat el seu parer i preocupació per l’aprovació del 

Reial Decret-llei 15/2012, de modificació del règim d’administració de la Corporació 

RTVE, previst en la Llei 17/72006, que suposa:  
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“Ya no es necesario un consenso para la elección del Presidente y de los 

órganos de administración de CRTVE que debían ser elegidos por una 

mayoría reforzada en el Parlamento. Desde ahora, si no se consigue esa 

mayoría en el plazo de 24 horas, podrán ser elegidos por mayoría 

absoluta” (Una reforma que hace peligrar la independencia de RTVE, 

2012). 

El Consell creu que la Llei 17/2006 és millorable i que cal perfeccionar RTVE “con una 

gestión despolitizada, y con un Consejo de Administración integrado por personas 

independientes y de reconocido prestigio en el campo de la comunicación”. Tot i això, 

considera que aquesta és preferible a la modificació del Reial Decret-llei 15/2012, 

perquè “podría menoscabar estos principios y hacernos retroceder a un modelo de una 

RTVE gubernamental”
60

. Davant aquesta modificació, el Consell emet la Declaración 

de los profesionales de la información de CRTVE per tal de posar l’èmfasi en els 

principis i objectius de l’ens públic, que passen per garantir un mitjà independent, 

rigorós, compromès socialment i despolititzat. El Consell mostra el seu rebuig a la 

reforma, perquè per mantenir aquests principis “es fundamental un consenso para elegir 

al presidente de CRTVE”. 

El Consell d’Informatius de TVE també s’ha expressat pel fet que el Consell 

d’Administració va estar durant un temps sense president, després de la dimissió que va 

presentar Alberto Oliart i fins l’arribada de Leopoldo González Echenique. Mostra el 

seu acord per l’informe elaborat per la Secretaria General del Congrés dels Diputats, 

que estableix una presidència rotatòria, encara que qui exerceixi de president no tindrà 

el poder executiu. En la línia d’aquesta publicació el Consell mostra la necessitat de què 

“el Congreso de los Diputados apruebe cuanto antes el nombramiento del Presidente 

de la Corporación y los cargos del Consejo de Administración que están pendientes de 

renovación”
61

, per tal d’aportar estabilitat a l’ens i continuar garantint la seva  

independència. 

                                                             
60

 Consejo de Informativos de RTVE (2012). Una reforma que hace peligrar la independencia de RTVE. 

Recuperat: 12/05/2014. [En línia] http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados-

cditve.html?start=15 
61

 Consejo de Informativos de RTVE (2012). Es hora de apostar por RTVE y consolidar su 

independencia. Recuperat: 12/05/2014. [En línia] 

http://www.consejoinformativostve.es/comunicados/comunicados/42-es-hora-de-apostar-por-rtve-y-

consolidar-su-independencia.html 



El servei públic radiotelevisiu i els mecanismes de salvaguarda de la independència 

 dels professionals de la informació. Anàlisi del cas de la CRTVE 

64 
 

Finalment, cal fer referència a que entre les competències del Consell d’Informatius que 

recull l’Estatut d’Informació, es troba la de “Participar en la elaboración de los libros 

de estilo” (art. 49), tot i que en la seva redacció no es va atendre a les propostes del CdI. 

És per això que emet un comunicat en referència a la modificació del Manual, en el que 

“considera inadecuada y precipitada la modificación del manual de estilo de RTVE con 

el fin de eliminar la referencia expresa a los toros dentro de la sección ‘violencia con 

animales’”
62

. Davant aquest canvi, més enllà d’alimentar el debat en torn l’emissió de 

corrides de toros, el problema que planteja al comunicat és que s’ha fet de forma 

inadequada: “Cualquier actualización o modificación debería ser realizada en 

colaboración con los profesionales responsables de elaborar la información”. És un 

exemple de presa de decisions del Consell d’Administració sense tenir en compte el 

Consell d’Informatius. 

Per tant, el paper dels Consells d’Informatius és donar suport als treballadors en el 

desenvolupament de la seva feina, garantint el compliment dels principis que estableix 

la normativa, l’Estatut d’Informació i el Manual d’Estil. Però també fan una funció de 

pressió sobre la direcció de la Corporació. 

El poder dels Consells recau en el fet de comptar amb el suport de bona part dels 

treballadors i, d’altra banda, que per als càrrecs de direcció aparèixer implicat en els 

casos investigats pot perjudicar el desenvolupament de la seva carrera professional, per 

això els implicats tenen en compte quan se’ls crida l’atenció de cara a decisions futures i 

no actuen de la mateixa manera, tal com a firmen els membres del Consell 

d’Informatius Eduardo Monllor i Marc Guasch. 

Cal tenir en compte que el poder dels Consells també passa per la incidència que poden 

tenir els casos en la premsa. És a dir, reflectir en la resta de mitjans un cas de mala 

praxis amb uns noms concrets perjudica molt més els implicats. Es tracta d’una via que 

també serveix per limitar la manera de fer de la direcció de l’ens públic. 

Tant Marc Guasch com Eduardo Monllor coincideixen en la necessitat de mantenir la 

independència i la credibilitat de l’ens. Per a Monllor “la credibilitat es pot perdre en un 

instant i és molt difícil de recuperar-la” i Guasch considera que “quan perds tota la 
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credibilitat, quin sentit té mantenir una infraestructura?”, per això són importants òrgans 

de control. Ambdós creuen en la importància i l’eficàcia dels Consells d’Informatius. 

“No ens podran mai dir que els redactors hem admès que hagin fet el que han volgut 

amb nosaltres”, comenta Marc Guasch. A més, per a ell hi ha molta diferència en la 

manera de fer dintre de l’ens des que existeixen els Consells, perquè “abans no hi havia 

ningú que marqués el director, per exemple, i en cavi ara van amb molt més de compte”. 

Per a Monllor, “realment si no estiguéssim es faria molt més ús polític de la 

informació”. 
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4.5. Comitès d’empresa i seccions sindicals 

En aquest apartat tractarem el paper que tenen els sindicats dintre de la Corporació i els 

assumptes en què tenen competències i que estan vinculats amb la salvaguarda de la 

independència dels professionals de la informació, prenent com a base el conveni 

col·lectiu ja que és el document que regula les relacions laborals. 

En primer lloc, cal tenir en compte quina és la presència que atorga la legislació vigent 

als sindicats. La Llei 17/2006, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, donava als 

sindicats una via d’accés al Consell d’Administració perquè dos dels membres escollits 

pel Congrés havien de ser proposats pels dos sindicats més representatius dintre de la 

Corporació. L’aprovació del Reial Decret-llei 15/2012, de modificació del règim 

d’administració de la Corporació RTVE, ha suposat la reducció del nombre de membres 

del Consell d’Administració, el que s’ha traduït en l’eliminació dels dos representants 

escollits a proposta dels sindicats. No obstant això, el Reial Decret-llei “inclou un 

conseller designat de comú acord per tots els sindicats amb implantació a la 

Corporació”. El preàmbul del Reial Decret-llei afegeix que “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”. Es demostra una 

clara restricció de la participació dels sindicats, passant de tenir representació a un òrgan 

d’administració a un d’assessor. 

A banda de la representació que tenen els sindicats en el Consell Assessor, també tenen 

presència en els Comitès d’empresa, per tal de garantir els drets laborals dels 

treballadors de l’ens. Actualment, la força majoritària és CC.OO., seguit d’Alternativa- 

RTVE (una escissió de UGT). També tenen presència SI (resultat de la suma 

d’Alternativa i APLI), UGT i USO
63

. A més, CGT també té presència –encara que no té 

representants en el comitè intercentres–. 

És en torn el comitè intercentres que s’organitzen les forces sindicals. Aquest és el 

“máximo órgano colegiado representativo de los trabajadores en la CRTVE” (art. 87). 

Aquest òrgan, juntament amb els representants designats per la Direcció de la 

Corporació RTVE, formen la comissió negociadora que s’encarrega de la creació dels 
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convenis col·lectius que regulen les relacions laborals entre la CRTVE i els treballadors 

(la Direcció General de Treball va aprovar  el 17 de gener de 2014 el II Conveni 

col·lectiu de la Corporació RTVE). 

Si bé la tasca dels sindicats només tracta matèria laboral i queda al marge, tal com 

estableix l’Estatut d’Informació, de la feina dels Consells Informatius que protegeixen 

els professionals de la informació davant les possibles ingerències; hi ha qüestions que 

indirectament poden repercutir en la independència per als professionals en el 

desenvolupament de la seva feina. 

En aquest aspecte, les pautes que estableix el Capítol II del conveni col·lectiu per a la 

contractació de personal basant-se en el mèrit i l’experiència i oferint processos de 

selecció de personal oberts, són aspectes que proporcionen independència a l’ens, en la 

mesura que no s’escullen els treballadors per interessos o idees polítiques –això sense 

tenir en compte els òrgans designats pel Parlament i els carrers que s’estableixen per 

decisió exclusiva de la direcció–. Els drets que reconeix el conveni també serveixen de 

garantia en aquest assumpte. Així doncs, entre els drets que es plategen a l’article 74, 

destaquen els següents: 

- “Respeto a su dignidad profesional. 

- Reconocimiento de su aportación individual y valoración de la calidad 

de su trabajo. 

- Recibir información adecuada para el mejor desarrollo de su función 

profesional y respecto de la política general de CRTVE. 

- Ser consultado y oído en materia de su trabajo. 

- Mantener el derecho y el deber al secreto profesional en los términos 

establecidos tanto en la legislación vigente como en la normativa 

interna aplicable de CRTVE. 

- Derecho a la propia defensa en cualquier expediente disciplinario. 

- Respeto, en el ejercicio de las actividades laborales en CRTVE, de los 

principios básicos a que han de ajustarse aquéllas, según los 

respectivos estatutos profesionales vigentes”. 

Es tracta de drets que permeten una posició més segura per als treballadors i això 

pot beneficiar en la salvaguarda de la independència dels professionals. 
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D’entre les sancions que plateja el document, destaca com a falta greu “El 

quebrantamiento del secreto profesional o de correspondencia, así como la 

manipulación, tratamiento o uso indebido de documentos y datos de CRTVE de 

reserva obligada, con independencia de la existencia o no de perjuicio económico 

o pérdida de prestigio para CRTVE” (art. 80). Aquest article pot servir als 

professionals de la informació per denunciar la manipulació en el 

desenvolupament de la seva tasca. El text també limita les accions dels alts càrrecs 

i considera una falta greu: 

“El abuso de autoridad, entendiendo éste como la comisión, por parte de un 

jefe orgánico o trabajador del grupo superior al del afectado, de un acto 

arbitrario que implique infracción de un precepto legal de este convenio, o 

un resultado desviado de los fines para los que está conferida la autoridad 

[…]” (art. 80). 

Aquests són els aspectes més representatius que aborda el conveni i que tenen una 

vinculació amb la independència professional. En general, però, disposar d’una 

situació estable i segura, tal com aporta el conveni, i gaudir del suport de les 

forces sindicals, poden ser elements per enfortir els treballadors per denunciar 

davant les possibles ingerències internes o externes. 
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5. Conclusions 

És evident que la CRTVE ha patit i encara pateix ingerències polítiques que 

menyscaben en la independència dels professionals de la informació. La tradició d’uns 

mitjans de comunicació públics al servei dels interessos de l’Estat, propi dels mitjans 

del model Pluralista Polaritzat, ha afectat negativament en la credibilitat que es té de la 

Corporació. A més,  l’absència d’una autoritat audiovisual independent –plantejada a la 

Llei 7/2010, general de la comunicació audiovisual,  però que mai s’ha dut a terme– 

estableixen el context propici per a que els partits polítics majoritaris tinguin el control 

del servei radiotelevisiu públic. Però, tal com planteja Bustamante (2013, 246) en la 

situació actual de la CRTVE també influeix la manca d’oposició dels partits polítics 

minoritaris, que han acceptat aquestes regles de joc sense posar-ne cap oposició. 

Amb l’aprovació del Decret-llei 15/2012, de modificació de règim d’administració de la 

Corporació RTVE, que no fa necessari buscar cap tipus de consens per establir els 

càrrecs de direcció, ha augmentat considerablement control polític. Això demostra que 

l’ens no està evolucionant de forma natural cap a la consolidació d’un mitjà públic 

independent i més plural, ens al contrari, està patint una greu regressió que dóna més 

control al partit que governa.  

Tot i el panorama negatiu que envolta la CRTVE, en el seu interior sí que compta amb 

mecanismes per defensar la independència dels professionals de la informació. En 

aquest aspecte, s’està produint una resposta, és a dir, en la mesura que es fa més evident 

la intervenció política en els mitjans públics, els mecanismes de salvaguarda de la 

independència professional s’enforteixen. Davant la instrumentalització que se’n fa de 

l’ens, augmenta la consciència entre els treballadors de què tenen al seu abast un poder 

per controlar l’actuació dels càrrecs directius. Això es fa palès en l’augment de la 

participació en les eleccions per als Consells Informatius. A més, com que es tracta 

d’òrgans creats fa relativament poc ens trobem en un moment de maduració, amb la 

qual cosa en els propers anys el paper dels Consells es podria enfortir més encara. 

Es produeix per tant un xoc d’interessos, entres els partits polítics que volen continuar 

posant els càrrecs de direcció a dit, en front de les reivindicacions dels treballadors que 

volen canvis en el nomenament d’aquests càrrecs, basant l’elecció en criteris 

professionals per tal de despolititzar i d’atorgar d’independència a la Corporació RTVE. 
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