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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
8577 Reial decret llei 4/2018, de 22 de juny, pel qual es concreta, amb caràcter 

urgent, el règim jurídic aplicable a la designació del Consell d’Administració de 
la Corporació RTVE i del seu president.

L’article 20 de la Constitució preveu la regulació per llei de l’organització i el control 
parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat, i garanteix, entre 
altres valors, el pluralisme, la independència i la veracitat de la informació.

Per la seva banda, la Llei 17/2006 de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat 
estatal, va establir un marc jurídic per al servei públic audiovisual, que n’assegurava la 
independència, la neutralitat i l’objectivitat i reforçava la participació del Parlament. També 
establia mecanismes per conciliar la rendibilitat social com a principi bàsic amb la 
necessitat d’accedir a l’audiència més gran possible sense deixar de mantenir els fins 
educatius, socials i integradors propis del servei públic audiovisual.

Així, aquesta norma va posar definitivament les bases perquè la societat espanyola 
gaudís d’un servei públic audiovisual plural, independent del Govern, econòmicament 
sostenible i que respongués a les exigències de neutralitat, qualitat i transparència pròpies 
i equiparables a les que hi ha en televisions públiques de països del nostre entorn.

Després de l’aprovació del Reial decret llei 15/2012, de 20 d’abril, de modificació del 
règim d’administració de la Corporació RTVE, la Llei 5/2017, de 29 de setembre, va 
modificar la Llei 17/2006 per recuperar la independència de la Corporació RTVE i el 
pluralisme en l’elecció parlamentària dels seus òrgans. Aquesta norma feia canvis en la 
normativa que cercaven assegurar que els mitjans de comunicació de RTVE poguessin 
exercir amb professionalitat i independència les comeses que els corresponen en una 
societat democràtica avançada com l’espanyola. RTVE és un vehicle essencial d’informació 
i participació política dels ciutadans, de formació de l’opinió pública, de cooperació amb el 
sistema educatiu, de difusió de la cultura espanyola i de les seves nacionalitats i regions, i 
un mitjà que contribueixi a fer que la llibertat i la igualtat siguin reals i efectives. És a dir, 
ens trobem davant un organisme que presta un servei públic molt rellevant per a la societat 
espanyola, ja que és un canal fonamental de comunicació i informació per a la ciutadania 
en el seu conjunt.

La Llei de 2017, en la seva disposició transitòria segona, va establir un termini de tres 
mesos, que va vèncer el passat 31 de desembre de 2017, perquè les Corts Generals 
aprovessin la normativa per la qual s’elegiria el nou Consell d’Administració i el president 
de la Corporació RTVE. Aquest termini s’ha superat àmpliament i, gairebé nou mesos 
després de l’aprovació de la Llei, el procediment per elegir aquest nou Consell no s’ha 
iniciat en les cambres. Assegurar la independència i el pluralisme en l’elecció parlamentària 
dels òrgans de la Corporació era l’objectiu prioritari de la norma i aquesta tasca està 
afectada ara pel bloqueig parlamentari produït en els últims mesos. Aquest Reial decret llei 
persegueix assegurar precisament el final d’aquesta situació de paràlisi que impedeix 
portar a terme objectius que van fixar les mateixes cambres en aprovar la Llei el 2017.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte també que l’actual Consell d’Administració de 
RTVE ja ha finalitzat el seu mandat. Encara que hi ha una previsió a l’article 12 de la 
Llei 17/2006 per la qual els consellers sortints poden continuar en les seves funcions fins 
al nomenament dels nous, no hi ha una previsió similar per al cas del president de la 
Corporació, amb els problemes de gestió que aquesta circumstància pot comportar.

Perquè la Corporació RTVE pugui seguir prestant el servei públic d’informació i 
comunicació als ciutadans amb plena eficàcia i normalitat, és necessari corregir amb 
urgència l’anomalia que representa que tots els consellers hagin esgotat el seu mandat i, 
sobretot, evitar la paràlisi que es podria produir en el funcionament ordinari del Consell 
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d’Administració per l’absència d’un president amb plenes capacitats, tenint en compte que, 
com s’ha esmentat, encara no s’ha iniciat el procediment parlamentari de nomenament 
dels nous membres del Consell d’Administració d’acord amb el que preveu la Llei 5/2017.

En aquest sentit, per desbloquejar la situació institucional en què es troba actualment 
la Corporació RTVE, aquest Reial decret llei estableix una sèrie de modificacions en el 
règim jurídic de l’elecció dels membres del Consell d’Administració i del president de la 
Corporació, amb el fi exclusiu de resoldre la situació actual fins que es nomenin els nous 
consellers i el nou president pel sistema que estableix la Llei 5/2017. La normativa que 
preveu l’article únic regula de manera urgent i provisional l’elecció dels membres del 
Consell d’Administració fins a l’aplicació efectiva de la Llei de 2017, però sense que això 
representi cap modificació en el sistema d’elecció que van aprovar les cambres mitjançant 
la norma esmentada. És important assenyalar que el Reial decret llei manté el nombre i les 
majories per al nomenament que van aprovar les mateixes cambres el 2017.

En definitiva, aquest Reial decret llei té com a objectiu resoldre una situació provocada 
per la falta de compliment per part de les cambres del mandat que conté la disposició 
transitòria segona de la 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. Els continguts de l’article únic resolen amb urgència la situació i permeten, de 
manera provisional, a la Corporació exercir eficaçment la seva funció de servei públic fins 
a l’elecció del nou Consell d’Administració a través del procediment que les mateixes 
cambres van aprovar el 2017.

En conseqüència i a la vista dels fets descrits, l’extraordinària i urgent necessitat 
d’aquest Reial decret llei està plenament justificada.

En virtut d’això, en ús de l’autorització que conté l’article 86 de la Constitució espanyola, 
a proposta de la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Igualtat i de la ministra d’Hisenda, amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
en la reunió del dia 22 de juny de 2018,

DISPOSO:

Article únic.

1. Fins al nomenament dels membres del Consell d’Administració de la Corporació 
RTVE i del president de la Corporació RTVE i del Consell d’acord amb el que preveuen les 
disposicions transitòries de la 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, les Corts Generals han d’elegir els consellers que han de substituir aquells el 
mandat dels quals ha expirat de conformitat amb el que preveu aquest Reial decret llei.

Les cambres han d’elegir en el termini de quinze dies naturals des de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret llei els deu consellers que preveu l’apartat 1 de l’article 10 de la 
Llei 17/2006, de 5 juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, i d’acord amb el 
repartiment entre les cambres que preveu l’apartat 1 de l’article 11 de la mateixa Llei.

Així mateix, un cop elegits els consellers, el Congrés dels Diputats ha de designar, en 
el mateix termini de quinze dies naturals, el conseller que ha d’exercir el càrrec de president 
de la Corporació RTVE i del Consell, en cas que hagi finalitzat el mandat d’aquest.

2. La majoria necessària en l’elecció dels consellers i, si s’escau, del president que 
regula aquest article és la que preveu el paràgraf segon de la disposició transitòria primera 
de la 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, a excepció del termini 
previst per a la segona votació, en el cas que no s’assoleixi la majoria de dos terços en la 
primera votació. En aquest supòsit, el termini és de quaranta-vuit hores i la proposta de 
candidatura ha d’obtenir la majoria absoluta, així com procedir, almenys, de la meitat dels 
grups parlamentaris de la cambra que correspongui.
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3. Un cop transcorregut el termini de quinze dies naturals que preveu el paràgraf 
segon de l’apartat 1, si el Senat no ha elegit els consellers que li corresponen, el Congrés 
dels Diputats, excepcionalment i en el termini de deu dies naturals addicionals, els pot 
elegir. Aquesta elecció ha de respectar les candidatures que, si s’escau, ja s’hagin 
presentat en el Senat.

4. El mandat dels consellers i del president elegits d’acord amb el que preveu aquest 
article finalitza quan es nomenin els consellers i el president pel procediment que preveuen 
les disposicions transitòries de la 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

5. Els consellers i, si s’escau, el president elegits d’acord amb el que preveu aquest 
article poden ser renovats.

6. Un cop transcorregut el termini de quinze dies naturals a què es refereix 
l’apartat 1 o qualsevol altre termini referit al Congrés dels Diputats en aquest article, si 
aquesta cambra no ha elegit els consellers que li corresponen, el Govern ha de proposar 
el nomenament d’un administrador provisional únic per a la Corporació, que s’ha de 
sotmetre al Ple del Congrés dels Diputats. L’elecció d’aquest administrador en el Ple del 
Congrés dels Diputats requereix l’obtenció de la majoria de dos terços en la primera 
votació. En el cas de no assolir aquesta majoria, la proposta s’ha de sotmetre de nou al Ple 
de la Cambra en el termini de quaranta-vuit hores. En aquesta segona votació, la majoria 
necessària és la majoria absoluta del Congrés dels Diputats.

L’administrador provisional únic s’ha d’encarregar de l’administració i la representació 
de la Corporació fins que es produeixin els nomenaments dels consellers d’acord amb la 
normativa a què es refereix la disposició transitòria segona de la 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. En l’exercici de les seves funcions, té les 
competències que la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, 
atribueix al Consell d’Administració i al president de la Corporació RTVE i del Consell.

Disposició final primera.

La disposició transitòria segona de la 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, queda redactada de la manera següent:

«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 i del Consell per 
concurs públic amb la participació d’un comitè d’experts.

El comitè d’experts s’ha de compondre de persones de reconeguda competència 
professional, docent o investigadora en l’àmbit de la comunicació i amb experiència 
acreditada en aquest àmbit no inferior a deu anys. S’ha de respectar el principi de 
presència equilibrada de dones i homes.

Els membres del comitè d’experts s’han de designar en una sessió de la 
Comissió Mixta de Control Parlamentari de la Corporació RTVE i les seves Societats 
en el termini de deu dies des de la convocatòria del concurs. Cada grup parlamentari 
amb almenys un representant en la Comissió Mixta pot designar una persona per al 
seu nomenament com a expert. Addicionalment, cada membre de la Comissió Mixta 
pot proposar la designació d’una altra persona, i s’han de nomenar les que hagin 
proposat, almenys, quatre membres.

En el cas de renúncia per part d’alguna de les persones designades, el Comitè 
s’ha de constituir amb les que hagin acceptat el nomenament.
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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. Una vegada el comitè d’experts hagi emès l’informe, s’ha de convocar la 
comissió del Congrés dels Diputats que sigui competent per dur a terme les 
compareixences que preveu la llei. Després de l’elecció dels vocals en el Ple del 
Congrés dels Diputats, s’ha de convocar la comissió competent del Senat per dur a 
terme les compareixences dels candidats que no hagi elegit el Ple del Congrés dels 
Diputats. A continuació, i d’acord amb el Reglament del Senat, s’ha de procedir a la 
votació en el Ple de la cambra.

3. Mentre no s’elegeixin els consellers i el president d’acord amb la normativa 
que preveuen els apartats anteriors, 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 final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de juny de 2018.

FELIPE R.

El president del Govern,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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