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Cap a un nou model de RTVV 
Propostes 

 
VALÈNCIA, 12 DE GENER DE 2012 

 
Des del Grup Parlamentari Compromís entenem que no es pot abordar cap 
proposta per a la nova regulació de RTVV sense parar esment en el que ha 
passat fins ara, sense considerar allò que els diversos governs valencians han fet 
amb la nostra radiotelevisió pública i la situació en què ens trobem a hores d’ara. 
Per això entenem que, abans de les propostes, cal fer, per breus que siguen, 
algunes consideracions bàsiques. 
 
En primer lloc, el grup RTVV es troba en una situació gravíssima de vulneració 
dels principis fonamentals de la Llei de creació 7/1984 de 4 de juliol tant pel que 
fa a la veracitat, imparcialitat i objectivitat en les informacions (art. 2n. b), a la 
separació entre informació i opinió (art.2n. c), com pel que fa a la promoció i 
protecció lingüística de la llengua pròpia (art. 2n. a) i al respecte al pluralisme 
polític, cultural i lingüístic, religiós i social (art. 2n. e). 
 
En aquest sentit, La manipulació informativa ha estat documentada en repetides 
ocasions pels sindicats de RTVV i associacions d’usuaris i ha sigut objecte de 
queixa davant el Síndic de Greuges. Els fets dels darrers mesos en relació a la 
cobertura informativa del cas judicial en què es troba imputat l’expresident 
Camps, així com la informació sobre la seua dimissió i l’allau de lloances, a mena 
de publireportatge, a la seua presidència, són la darrera mostra d’una greu 
manipulació informativa de l’audiència amb una clara intenció d’ocultar i 
enganyar.  
 
La presència del valencià en el conjunt de la programació es troba molt per 
davall del que és exigible per al compliment del mandat legal i arriba a 
desaparèixer sovint en l’horari de màxima audiència. Tots els estudis indiquen 
una presència de la llengua pròpia per davall del 50%. El pressupost per a 
doblatge al valencià s’ha reduït en un 70% i ha portat a la fallida del sector. 
D’altra banda, en el conjunt de la programació s’ignoren sistemàticament les 
obres del sector cultural –literatura, teatre i música- que s’expressen en 
valencià. De la mateixa manera, no es dóna informació de les Trobades d’Escola 
Valenciana que reuneixen milers i milers de persones per tota la geografia 
valenciana, com tampoc de moltes altres organitzacions socials representatives 
de la ciutadania. 
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Convé no oblidar el paper actiu que RTVV va jugar en el cas Gurtel per mitjà dels 
contractes milionaris per a la visita del Papa l’any 2006 i que van suposar el 
desviament de sis milions d’euros cap a la trama corrupta i la dimissió de 
l’anterior Director General, Pedro García, implicat també en el cas. 
 
Igualment, convé assenyalar la manca de diligència de l’actual Director General 
en el cas d’abusos sexuals de l’exdirector de Recursos Humans Vicente Sanz, un 
cas en què RTVV haurà de pagar-li indemnització per no haver-li obert un 
expedient al seu moment, haver-lo mantingut més d’una setmana en el seu lloc, 
després de denunciats els fets greus, i haver mentit als representants sindicals 
assegurant que li havien obert expedient. Cal destacar, també, la seua repetida 
negativa a lliurar l’informe Price Waterhouse Cooper tant a aquest grup 
parlamentari com al CA de RTVV i als representants dels treballadors, informe 
que, alhora, s’està utilitzant per a anunciar un ERO que afectaria greument a una 
part important de la plantilla. 
 
Quant a la situació econòmica de RTVV, és conegut que arrossega un deute de 
més de 1.200 milions d’euros. Una sagnia que es va iniciar l’any 2000 quan la 
Generalitat va decidir que les ampliacions de capital de RTVV es feren a partir 
d’aquell any mitjançant endeutament bancari en comptes d’incrementar les 
aportacions de la Generalitat. Una decisió que ajornava els problemes i que ens 
ha dut a la situació actual en la qual, segons l’informe del Síndic de Comptes 
(2010), Canal 9 i Ràdio 9 es troben en un dels supòsits de dissolució prevists en 
l’article 260 de la Llei de Societats Anònimes. Això, no obstant, no ha sigut 
obstacle per continuar contractant producció externa que es podria fer amb 
recursos propis, mantenint els contractes d’alta direcció d’un grapat de càrrecs 
sense cap control, amb condicions opaques i amb indemnitzacions ben sucoses. 
Cal destacar que a RTVV no hi ha bossa de treball i les contractacions s’efectuen 
amb tota l’arbitrarietat que el CA de RTVV ha permès, tot transgredint els 
principis de competència i qualificació per al lloc i de transparència que és 
exigible als organismes públics. Des de l’any 1996 fins al 2011, RTVV ha 
incrementat el nombre de treballadors fins a doblar la plantilla. Una política de 
contractació orientada a tenir personal fidel i submís bé per afinitat ideològica, bé 
per temor a ser despatxat, mentre la majoria del personal de plantilla, els 
treballadors més qualificats i que accediren al lloc per mitjà de proves selectives, 
han estat arraconats a treballs menors. 
 
Crida poderosament l’atenció la ruïnosa gestió en la compra de drets esportius. 
L’any 2009, TVV va invertir 33 milions d’euros en la compra de drets esportius, 
principalment del València C.F. (17 milions) i del Vila-real C.F. (13.7 milions). Els 
va vendre a tercers per 22.2 milions d’euros. El resultat fou que es van perdre 11 
milions d’euros en una operació encoberta de subvencionar els dos principals 
equips de futbol valencià sense haver-ne de donar comptes i augmentant les 
pèrdues del Grup RTVV. A això cal afegir els 23 milions d’euros compromesos per 
a la Fórmula 1 en unes emissions que no són exclusives de Canal 9 i que 
incrementen el balafiament de recursos públics. 
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Quant a audiència, TVV ha anat perdent l’interés del públic valencià que s’ha 
reduït a la meitat. Si l’audiència mitjana del 2009 fou del 11.8 per cent, l’any 
2010 era del 5.9 per cent i ha continuat baixant fins a xifres que de vegades no 
arriben al 4 per cent de share. 
 
En suma, el Grup RTVV es troba en una situació gravíssima d’incompliment de la 
Llei de creació, amb una gestió econòmica i de personal totalment ineficient i 
amb un perfil de continguts de programació mediocre i allunyat del que ha de ser 
una televisió pública al servei de la ciutadania. 
 
 
EL NOU CONTEXT COMUNICATIU I TECNOLÒGIC 
Nosaltres entenem el servei públic de radiotelevisió com un instrument de 
participació de la ciutadania, d’informació, de formació d’opinió i de llibertat 
d’expressió. Un instrument que ha de complir funcions de cohesió social i 
territorial,  de difusió i promoció de la llengua i la cultura del País Valencià, 
d’impuls a la indústria audiovisual valenciana i de potenciació de la innovació, la 
creativitat i l’experimentació en el conjunt de la indústria cultural valenciana. 
 
Per això, en el nou context digital que ha multiplicat l’oferta televisiva en 
castellà, amb les noves TDT que estan incomplint la llei i limitant-se a reemetre 
productes fets des de Madrid, amb la concentració dels canals generalistes en un 
règim oligopòlic i la proliferació de canals temàtics, el grup RTVV ha de combinar 
alts nivells de qualitat i audiències suficients, sense que l’espectador haja de 
pagar per gaudir d’una programació innovadora, atractiva, veraç i en valencià. 
RTVV ha de saber i poder combinar el model generalista i el model temàtic per 
proveir la societat valenciana d’uns productes audiovisuals que només la 
radiotelevisió pública valenciana pot oferir. 
 
El grup RTVV hauria d’assumir les funcions i objectius següents: 
 
Garantir l’expressió plural de la societat, tot respectant la independència 
professional, el pluralisme i l’accés universal a la informació. 
 
Assumir la funció de motor de la indústria audiovisual valenciana, no només en la 
producció sinó també com a estímul de les noves xarxes i tecnologies. Aprofitar 
la digitalització i els nous serveis interactius per a garantir l’accés de la 
ciutadania. 
Oferir programes d’interés social i facilitar la integració social davant els canvis 
que produeix l’anomenada Societat de la Informació, amb els perills 
d’infoexclusió que comporta. Haurà de fomentar l’ús de les telecomunicacions en 
nous àmbits i la participació electrònica dels ciutadans, tot facilitant 
l’alfabetització digital i la formació en tecnologies de la informació. 
 
Assumir el seu compromís cultural i promoure el teatre, la dansa, la música, el 
cinema, la literatura i l’art, tant actuant com a altaveu de la fecunda creativitat 



 
 
 

Oficina de Comunicació 
Telèfon: 96 387 63 89 - premsa@coaliciocompromis.net 

valenciana com de finestra per a la cultura universal, i facilitar l’accés de la 
ciutadania a aquests continguts. 
 
Projectar la nostra identitat cultural i lingüística i difondre d’una manera culta, 
crítica i renovadora el nostre patrimoni. RTVV ha de garantir l’equilibri territorial i 
reflectir la diversitat comarcal i local. 
 
Donar suport al sistema educatiu en tots els seus nivells i etapes formatives. Cal 
desenvolupar nous serveis amb finalitats educatives directes i indirectes. 
 
Defensar una RTVV de qualitat exigeix una gestió responsable. Un sistema de 
finançament proporcionat i transparent. 
 
La consecució d’aquests objectius exigeix un compromís ferm per part de tots els 
grups parlamentaris per a fer una nova llei amb el màxim de consens que tinga 
com a conseqüència immediata el cessament de la manipulació informativa, el 
malbaratament de recursos públics i la baixa qualitat dels productes emesos, un 
acord que permeta recuperar la confiança en la radiotelevisió pública en la 
mesura que faça creïble el precepte que actua al servei del conjunt de la 
ciutadania i no de manera partidista com ha fet fins ara. 
 
Nosaltres considerem necessària la radiotelevisió pública. No creiem doncs en els 
discursos interessats que plantegen la seua privatització o liquidació. El problema 
no és RTVV sinó les actituds partidistes que l’han convertida en un instrument al 
servei del partit del govern. El problema no és RTVV, repetim, sinó la manera 
com l’han usat, primer el PSOE de l’any 1989 al 1995 i, després, amb 
procediments encara més agressius i lesius quant a la manipulació, el PP.  
   
Per tot això, PROPOSEM: 

1. Que la nova llei siga el resultat d’un gran pacte per una radiotelevisió pública al 

servei de la ciutadania en la qual es contemplen les garanties perquè puga actuar 

amb autonomia del poder polític. 

 

2. Això exigeix que la DG siga resultat d’aquest pacte i que, per tant, el 

nomenament de la persona que haja d’ocupar la DG en la nova etapa que obriria 

aquesta llei, siga nomenat per les Corts Valencianes per una majoria de dos 

terços i per un període de sis anys. Que es tracte d’un professional independent i 

de reconeguda experiència i prestigi. Per a la seua tria, haurà de comparèixer 

davant la comissió corresponent de les Corts que autoritzaran o no la seua 

proposta després d’un examen exhaustiu en el qual, a més de les aptituds 

professionals i el compromís al servei de la ciutadania haurà d’acreditar un 

coneixement suficient de la realitat valenciana. (No acceptem que el DG puga ser 

triat per majoria absoluta en segona votació com proposa el PP). 
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3. El CA també ha de ser resultat d’aquest gran pacte i es triarà també per dos 

terços de les Corts Valencianes no podent ser exclòs cap grup parlamentari de 

tenir almenys una persona a proposta del grup. Cal incrementar la capacitat del 

CA per al control de RTVV, la sol�licitud d’informes i l’exigència de compliment 

dels acords. (Tampoc acceptem, com proposa el PP, que el DG puga ser el 

president del CA. Això incrementaria, encara més si hi cap, la concentració de 

poder i la capacitat de control absolut per part del partit de govern). 

 

4. Reivindiquem que es contemple en la nova llei el Consell Assessor i que es cree 

necessàriament sis mesos després com a màxim d’haver sigut aprovada la llei. 

(Cal exigir el Consell Assessor com a instrument de participació de  la societat 

civil i les seues organitzacions i cal garantir que serà creat obligatòriament, 

perquè l’experiència ens dicta que podria passar com en la llei actual que, 

després de 27 anys mai no s’ha creat el Consell Assessor. Al seu moment, 

plantejarem quina entenem que hauria de ser la seua composició i atribucions). 

 

 

5. Prendre les mesures oportunes per a constituir de nou el Comité de Redacció, 

previst en el Conveni Col�lectiu de RTVV, com a instrument per a avaluar 

l’adequació dels diferents programes de contingut informatiu al pluralisme polític, 

la veracitat dels fets i l’absència de manipulació. 

 

6. Instar la Generalitat Valenciana i les Corts perquè creen i posen en marxa el 

Consell Audiovisual (Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del Sector 

Audiovisual), al qual l’Estatut d’Autonomia encomana vetlar pel respecte dels 

drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans 

audiovisuals de comunicació social. (No és creïble una nova llei de RTVV sense la 

creació d’aquesta instància de supervisió, control i sanció). 

 

 

7. Atenent la declaració feta pública pel President de la Generalitat Valenciana    

Alberto Fabra, quant a la necessitat de reestructurar el Grup RTVV amb criteris 

d’eficiència i estalvi, entenem que el primer que cal, si vol que ens creiem la seua 

proposta, és mostrar-se disposat al debat obert sobre RTVV i facilitar tota la 

informació que se sol�licite per a l’anàlisi de la situació actual i les propostes 

quant al seu futur.  

 
El grup RTVV és patrimoni de la ciutadania i ha d’actuar al seu servei en defensa 
i promoció de la llengua pròpia, la cultura valenciana i universal, els valors 
democràtics i el dret a la informació de totes i tots. 
 


