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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
11091 Llei 5/2017, de 29 de setembre, per la qual es modifica la Llei 17/2006, de 5 

de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, per recuperar la 
independència de la Corporació RTVE i el pluralisme en l’elecció parlamentària 
dels seus òrgans.

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

L’article 20.3 de la Constitució estableix que la llei ha de regular l’organització i el 
control parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat o de 
qualsevol ens públic i garantir l’accés als mitjans esmentats dels grups socials i polítics 
significatius, amb respecte al pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya.

Per garantir el compliment d’aquests manaments constitucionals, el 2004 es va 
constituir el Consell per a la reforma dels mitjans de comunicació de titularitat de l’Estat, 
integrat per persones de reconeguda autoritat en la matèria, i se li va encarregar 
l’elaboració d’un informe que contingués una proposta sobre la manera més adequada per 
a la seva articulació jurídica, els continguts de programació més idonis i el finançament 
més adequat.

L’objecte principal de la comanda era establir un marc normatiu que impedís el control 
governamental dels mitjans de comunicació de titularitat estatal, de manera que poguessin 
exercir amb professionalitat i independència les comeses que els corresponen en una 
societat democràtica avançada, i garantir així la veracitat de la informació, la llibertat 
d’opinió, la difusió del pluralisme cultural i la participació política dels ciutadans.

La Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, va assumir 
les propostes emanades d’aquest Consell i plasmades en el seu informe, i va recollir la 
necessitat d’una reforma, per elevar les exigències de neutralitat, transparència i qualitat. 
Per mantenir la titularitat pública de la ràdio i la televisió estatals i confirmar el seu caràcter 
de servei públic, va crear la Corporació RTVE, com a societat mercantil estatal dotada 
d’autonomia especial, subjecta essencialment a la legislació reguladora de les societats 
anònimes i el capital social de la qual és íntegrament estatal.

La Llei va optar per l’elecció parlamentària, per majoria de dos terços, dels seus òrgans 
d’administració i govern –excepte dos consellers la proposta dels quals correspondria als 
sindicats més representatius en l’àmbit estatal–, per reforçar i garantir la seva 
independència. La decisió es corresponia amb una lògica constitucional íntimament lligada 
a la dinàmica del nostre sistema de govern. En la mesura en què la història constitucional 
recent ha llançat tant governs amb majoria absoluta a les cambres com governs amb 
majoria simple, i atesa la importància política i social de la Corporació de RTVE, amb la 
Llei 17/2006 es pretenia assegurar que en aquesta elecció hi participés sempre l’oposició. 
Amb això, aquesta regla es va constituir en un principi estructural del funcionament de la 
Corporació RTVE i un dels fonaments de la instauració d’un model de ràdio i televisió 
pública, independent, plural, viable i de qualitat.
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Article únic. Modificació de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de 
titularitat estatal.

Es modifiquen els articles següents de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la 
televisió de titularitat estatal:

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

«1. El Consell d’Administració de la Corporació RTVE està compost per deu 
membres, tots ells persones amb suficient qualificació i experiència professional, i 
ha de respectar el principi de presència equilibrada de dones i homes en la seva 
composició, tal com estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes.»

Dos. L’article 11 queda redactat de la manera següent:

«Article 11. Elecció.

1. Els membres del Consell d’Administració els elegeixen les Corts Generals, 
a raó de sis pel Congrés dels Diputats i quatre pel Senat.

2. (Suprimit).
3. Els candidats proposats han de comparèixer prèviament en audiència 

pública al Congrés i al Senat, tal com determini el reglament, amb la finalitat que les 
dues cambres es puguin informar de la seva idoneïtat per al càrrec. La seva elecció 
requereix una majoria de dos terços de la Cambra corresponent.

4. El Congrés dels Diputats designa, d’entre els deu consellers electes, el que 
exerceix el càrrec de president de la Corporació RTVE i del Consell. Aquesta 
designació requereix una majoria de dos terços de la Cambra.

5. No són elegibles com a membres del Consell d’Administració de la 
Corporació RTVE els cessats en els casos que preveu l’article 13 d’aquesta Llei.»

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

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

Quatre. S’afegeix un nou article 43, amb el text següent:

«Article 43. Transparència i atenció al ciutadà.

La Corporació de Ràdio Televisió Espanyola queda subjecta a les obligacions 
que conté la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.»

Disposició transitòria primera.

Amb la finalitat d’adaptar la composició del nombre de membres del Consell 
d’Administració de la Corporació RTVE al que disposa aquesta Llei, s’ha de procedir en el 
termini que preveu la disposició transitòria segona i després de l’aprovació posterior de la 
normativa corresponent, primer a la selecció dels candidats i a l’elecció posterior d’un nou 
Consell d’Administració i d’un nou president de la Corporació RTVE i del Consell.

Per a aquesta elecció dels nous càrrecs, si en una primera votació no s’assoleix la majoria 
de dos terços, aquests poden ser elegits per majoria absoluta en una votació posterior 
efectuada en un termini no inferior a quinze dies i sempre que la seva candidatura hagi estat 
proposada, almenys, per la meitat dels grups parlamentaris de la Cambra que correspongui.
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Disposició transitòria segona.

1. Les Corts Generals han d’aprovar, en el termini dels tres mesos següents a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la normativa que prevegi la selecció dels membres del 
Consell d’Administració i del president de la Corporació RTVE per concurs públic amb la 
participació d’un comitè d’experts designats pels grups parlamentaris. Aquest Comitè ha 
de fer públics els seus informes d’avaluació i s’han de remetre a la Comissió competent 
per a l’audiència corresponent dels candidats.

2. Fins que no s’aprovi la normativa que preveu l’apartat anterior, l’elecció i les 
compareixences que preveu l’article 11 de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la 
televisió de titularitat estatal, s’han de portar a terme d’acord amb el procediment vigent.

Disposició transitòria tercera.

No obstant el que disposa l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de 
la ràdio i la televisió de titularitat estatal, i només per a la primera elecció de conformitat 
amb el nou procediment establert, els consellers poden ser renovats.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 29 de setembre de 2017.

FELIPE R.

El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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