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Disposicions generals

CAP DE L’ESTAT
250
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LLEI 46/1983, de 26 de desembre, reguladora del tercer canal de televisió. («BOE» 4,
de 5-1-1984.)
JUAN CARLOS I,
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.
CAPÍTOL PRIMER
Principis generals de la concessió
Article u.
S’autoritza el Govern perquè prengui les mesures
necessàries per a la posada en funcionament d’un tercer
canal de televisió de titularitat estatal i per atorgar-lo, en
règim de concessió, en l’àmbit territorial de cada comunitat autònoma, amb la sol·licitud prèvia dels òrgans de
govern d’aquestes, i en els termes que preveuen els respectius Estatuts d’autonomia, l’Estatut de la ràdio i la televisió, les seves disposicions complementàries d’ordre
tècnic i aquesta Llei.
Article dos.
L’Estat ha de proporcionar a cada comunitat autònoma
la infraestructura tècnica d’una xarxa per a la difusió del
tercer canal.
Amb aquesta finalitat, s’ha de posar en funcionament
la xarxa d’emissions, enllaços i reemissors que garanteixin la cobertura del territori afectat, salvaguardant el respecte a les obligacions derivades dels acords, convenis
internacionals i resolucions i directrius d’òrgans internacionals als quals pertany Espanya.
Article tres.
El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada
en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar un pla nacional de
cobertura per al tercer canal, el ritme d’execució del qual
s’ha d’efectuar en funció de la data de publicació dels
Estatuts de les comunitats autònomes que el sol·licitin.
Així mateix ha de proposar a les Corts Generals les
dotacions pressupostàries que possibilitin la realització
de les instal·lacions i l’explotació a què es refereix el paràgraf dos de l’article 2n d’aquesta Llei.

La xarxa del tercer canal s’ha d’explotar d’acord amb
les necessitats i els horaris que fixi l’organisme de gestió
del tercer canal de televisió de la comunitat autònoma
corresponent.
Article quatre.
L’organisme de gestió del tercer canal de cada comunitat autònoma està obligat a satisfer, al venciment de
cada any, un cànon per la utilització de la xarxa, la quantia
del qual s’ha de calcular de manera que absorbeixi els
costos de manteniment, explotació i amortització dels
equips i part proporcional de la infraestructura d’aquesta.
Article cinc.
L’activitat dels tercers canals de televisió que regula
aquesta Llei s’ha d’inspirar en els principis següents:
a) L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions.
b) La separació entre informacions i opinions, la
identificació dels qui sustentin aquestes últimes i la seva
lliure expressió amb els límits de l’apartat quart de l’article 20 de la Constitució.
c) El respecte al pluralisme polític, religiós, social,
cultural i lingüístic.
d) El respecte a l’honor, la fama, la vida privada de
les persones i tots els drets i les llibertats que reconeix la
Constitució.
e) La protecció de la joventut i de la infància.
f) El respecte als valors d’igualtat que recull l’article
14 de la Constitució.
Article sis.
La concessió del tercer canal faculta la comunitat autònoma per a la lliure fixació de l’horari d’utilització de la
xarxa, sense més limitacions que les que es deriven
d’aquesta Llei i de les normes amb rang de llei que, dins
les seves competències, puguin establir les comunitats
autònomes.
La gestió que es concedeix no es pot transferir, sota
cap forma, totalment o parcialment, a tercers, i correspon
directament i íntegrament el desenvolupament de l’organització, execució i emissió del tercer canal a la societat
anònima constituïda a aquest efecte a cada comunitat
autònoma.
Article set.
Amb caràcter previ a la concessió, i sense perjudici de
l’activitat encomanada a les comissions mixtes, la comunitat autònoma sol·licitant ha de regular mitjançant una
llei l’organització i el control parlamentari del tercer canal,
d’acord amb les previsions de la Llei 4/1980.
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CAPÍTOL II
La gestió
Article vuit.
La gestió del tercer canal de televisió es regeix pel que
disposen l’Estatut de la ràdio i la televisió, aquesta Llei i
altres de l’Estat i de les comunitats autònomes que per
raó de la matèria siguin aplicables.
Article nou.
La gestió mercantil del servei públic de televisió del
tercer canal l’ha de fer una societat anònima.
El capital de la societat a què es refereix l’apartat anterior i de les societats filials que, si s’escau, es constitueixin, ha de ser públic en la seva totalitat, subscrit íntegrament per la comunitat autònoma i no es pot alienar,
hipotecar, gravar, pignorar o cedir en qualsevol forma
onerosa o gratuïta. Aquesta societat es regeix pel dret privat, sense més excepcions que les previstes a la legislació
vigent.
Als càrrecs directius dels òrgans de govern i de les
societats d’explotació del tercer canal s’aplica el mateix
règim d’incompatibilitats que, per a RTVE i les seves societats, preveu l’article 7è, 4, de la Llei 4/1980.
Article deu.
L’exercici de la gestió directa concedit per aquesta Llei
inclou la propietat, finançament i explotació d’instal.lacions de producció de programes, comercialització i venda
dels seus productes i activitats d’obtenció de recursos mitjançant publicitat, així com qualsevol altra activitat patrimonial, pressupostària, financera o comercial.
CAPÍTOL III
Programació i control
Article onze.
Les normes tècniques de gravació, transmissió i qualitat del tercer canal s’han d’ajustar a les que estableixin
per al territori espanyol els organismes competents de
l’Administració de l’Estat en matèria de ràdio i televisió.

Article catorze.
Durant les campanyes electorals s’ha d’aplicar el
règim especial que prevegin les normes electorals. La
seva aplicació i el seu control es defereixen a la junta electoral que correspongui.
Article quinze.
1. Les societats concessionàries del tercer canal no
poden adquirir en exclusiva programes que impedeixin la
seva projecció en un àmbit territorial diferent del de la
seva pròpia comunitat.
2. Amb la finalitat d’ordenar la concurrència entre
les diferents societats de gestió del servei públic de televisió en l’adquisició de programes a l’exterior, el Govern
ha de constituir una comissió coordinadora composta
per representants de totes les societats concessionàries
del tercer canal i de l’ens públic RTVE. Aquesta comissió
ha de conèixer les condicions d’adquisició de programes
i ha d’ordenar i resoldre els possibles conflictes, en la
forma i amb els efectes que es determinin per reglament.
3. Quan hi hagi concurrència per a l’adquisició d’un
mateix programa entre una societat concessionària d’un
tercer canal d’una comunitat autònoma amb llengua pròpia i l’ens públic RTVE, aquella pot en qualsevol cas adquirir el mateix programa per a l’emissió exclusivament en la
llengua pròpia de la comunitat.
Article setze.
Es reserva a l’ens públic RTVE la prioritat en la retransmissió, en directe, de les competicions o esdeveniments
esportius d’àmbit internacional.
No obstant això, i amb el pagament previ del cànon
que s’estableixi en cada cas, quan aquest esdeveniment
tingui un interès específic per a una comunitat autònoma
o quan es tracti d’una comunitat autònoma amb llengua
pròpia, la societat concessionària del tercer canal pot
retransmetre aquest esdeveniment, però únicament en la
llengua pròpia quan es doni la segona de les circumstàncies expressades.
Les societats concessionàries del tercer canal no
poden contractar en exclusiva la retransmissió d’esdeveniments d’interès nacional.
CAPÍTOL IV

Article dotze.
L’ens públic Radiotelevisió Espanyola i cada organisme
autònom creat per a la gestió del servei públic del tercer
canal, així com aquests organismes autonòmics entre si,
poden establir convenis sobre connexions de les emissions entre les diferents cadenes i sobre la recepció dels
serveis internacionals de notícies i transmissions, així
com per a l’intercanvi de programes i serveis.
Igualment i amb els organismes esmentats que ho
vulguin, es poden subscriure convenis de cessió temporal
de mitjans i serveis de l’ens públic RTVE, amb l’acord
previ amb aquest i després de l’establiment i l’abonament
del cànon corresponent, que s’ha de fixar mitjançant un
acord entre els dos organismes de televisió.
Article tretze.
El Govern pot fer que es difonguin totes les declaracions o comunicacions oficials d’interès públic que estimi
necessàries, amb indicació de l’origen, les quals s’han
d’expressar en castellà i en l’altra llengua oficial de la
comunitat autònoma corresponent. Per raons d’urgència
apreciades pel mateix Govern, aquests comunicats i
declaracions tenen efecte immediat.
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Pressupost i finançament
Article disset.
El pressupost del tercer canal s’ha d’ajustar al que preveu la normativa general pressupostària, sense perjudici
de les singularitats que preveu aquesta Llei.
El finançament del funcionament efectiu del tercer
canal de televisió s’ha de fer mitjançant subvencions consignades en els pressupostos de les comunitats autònomes, la comercialització i venda dels seus productes i la
participació en el mercat de la publicitat.
Article divuit.
Les societats gestores del tercer canal tenen el mateix
tracte aranzelari i fiscal que la legislació vigent atorgui a
l’ens públic Radiotelevisió Espanyola.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.–L’emissió i transmissió de senyals del tercer
canal de televisió s’ha d’efectuar a través d’ones, de conformitat amb el que disposa l’article 2n, números 2 i 4, de
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la Llei 4/1980, de 10 de gener, i queden reservats en exclusiva a RTVE per a tot el territori espanyol els sistemes
d’emissió i transmissió mitjançant cable, satèl·lit o qualsevol altre procediment de difusió destinat mediatament
o immediatament al públic.
Segona.–L’atribució i assignació de freqüències, potències i emplaçaments de les instal·lacions radioelèctriques
del tercer canal s’entenen sotmesos a les normes que
estableixin les disposicions nacionals i internacionals que
a cada moment puguin obligar l’Administració espanyola
i als successius plans tècnics nacionals de televisió. En
aquest sentit per obtenir els més alts rendiments de les
freqüències atorgades a l’Estat, el Govern pot disposar la
modificació de les freqüències, potències, emplaçaments
i altres característiques tècniques del tercer canal, sense
perjudici del funcionament normal de la concessió.
Tercera.–Els òrgans del Govern i les societats de gestió del tercer canal de televisió queden sotmesos al compliment de les lleis i altres disposicions de protecció a la
indústria nacional.
Quarta.–Les qüestions litigioses que sorgeixin amb
motiu de les concessions del tercer canal, regulades en
aquesta Llei, s’han de resoldre en via administrativa, i, si
s’escau, en la contenciosa administrativa.
Cinquena.–Tot i ser de l’exclusiva competència del
Govern espanyol la representació de l’Estat en els organismes intergovernamentals internacionals, les societats
concessionàries del tercer canal que ho sol·licitin al
Govern poden participar en les organitzacions professionals internacionals de ràdio i televisió. A aquest efecte, el
Govern ha de regular mitjançant un reial decret la coordinació de tots els organismes de televisió existents, a fi de
la seva participació en les organitzacions professionals
internacionals de ràdio i televisió.
Sisena.–Els governs de les comunitats autònomes
han de sol·licitar la concessió de la gestió directa del ter-
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cer canal de televisió davant el Govern, el qual l’ha de
concedir, mitjançant un reial decret, i ha d’ordenar que
es desenvolupin les accions necessàries per a la seva
posada en funcionament. El reial decret de concessió
s’ha d’ajustar a les disposicions d’aquesta Llei i a les previsions, que, si s’escau, estableixen els respectius estatuts d’autonomia.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Complerts els requisits que fixen l’article 3r i la disposició addicional sisena, s’ha de constituir una comissió mixta, composta per quatre membres de l’ens públic
de Radiotelevisió Espanyola i altres quatre de la corresponent societat gestora del tercer canal. Aquesta Comissió Mixta té com a funcions fixar els ritmes d’establiment de cada xarxa, així com resoldre tots els problemes
tècnics relacionats amb la gestió directa, pública o mercantil del tercer canal que se suscitin en els termes
d’aquesta Llei.
DISPOSICIÓ FINAL
El Govern queda autoritzat a dictar les disposicions
necessàries per reglament per al desplegament, dins les
seves competències, del que preveu aquesta Llei.
Per tant, mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, 26 de desembre de
1983.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

