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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
13988 Llei 8/2009, de 28 d’agost, de finançament de la Corporació de Ràdio i Televisió 

Espanyola.

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.

PREÀMBUL

La Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i televisió de titularitat estatal, va suposar una 
reforma important del sector audiovisual de titularitat estatal en la línia del que estableix el 
Protocol 32 del Tractat de constitució de la Comunitat Europea sobre el sistema de 
radiodifusió dels estats membres. Aquesta Llei va crear la Corporació RTVE i la va dotar 
d’un règim jurídic modern d’acord amb els temps i els avenços tecnològics produïts en el 
sector. La definició del servei públic de ràdio, televisió i serveis connexos i interactius així 
com l’encàrrec de la seva prestació a la naixent Corporació constituïen una necessitat, una 
exigència, que l’esmentat text legal va satisfer. També va designar un instrument per 
concretar els objectius generals de la funció del servei públic legalment establerts, el 
mandat marc, que el Parlament ha d’aprovar cada nou anys.

La reforma perseguia a més la independència de l’organisme públic prestador del 
servei de ràdio i televisió estatal respecte a qualsevol altra instància o organisme de 
caràcter administratiu, governamental o partidista. Així, la Llei va traslladar al Parlament la 
competència per nomenar, per majoria qualificada, el president i altres membres del 
Consell d’Administració, màxims responsables de la Corporació, i va introduir controls 
professionals mitjançant la creació dels consells d’informatius, òrgans interns de participació 
dels professionals de la informació de la Corporació RTVE per vetllar per la seva 
independència editorial i l’objectivitat i veracitat dels continguts informatius difosos per les 
societats prestadores del servei públic corresponent.

Però la independència política constitueix només un dels pilars de la reforma. L’altre el 
constitueix la independència econòmica, cap a la qual la Llei també va fer passos. Va 
establir per a la nova Corporació un model de finançament mixt —que combina els 
ingressos procedents dels pressupostos generals de l’Estat, fixats cada tres anys en un 
contracte programa, amb els derivats de la seva participació en el mercat publicitari— sota 
el principi d’equilibri pressupostari. Però la fórmula de combinació d’ingressos públics amb 
comercials no és lliure. Primer, la nova Directiva europea 2007/65/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, d’11 de desembre, que s’ha d’incorporar a la legislació espanyola 
abans que finalitzi aquest any, manté el límit de dotze minuts per hora de rellotge per a 
l’emissió de publicitat. Segon, l’article 32.2 de la Llei 17/2006 estableix que «el contracte 
programa ha d’incorporar restriccions addicionals a les que estableix amb caràcter general 
la Llei 25/1994, de 12 de juliol, per a l’emissió de publicitat televisiva». I, a més, aquesta 
previsió de restriccions addicionals es reitera en el mandat marc per a la CRTVE aprovat 
per les Corts el desembre de 2007.

En espera de la signatura del primer contracte programa de la Corporació, van ser les 
lleis de pressupostos generals de l’Estat per a 2008 i per a 2009 les que van incloure 
sengles reduccions publicitàries d’un minut, i en l’actualitat el límit màxim d’emissió 
publicitària per a la Corporació se situa en deu minuts per hora de rellotge. Correlativament, 
i a l’efecte del manteniment de l’equilibri pressupostari, va ser necessari compensar el 
conseqüent descens d’ingressos amb fons públics.
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La reducció de la publicitat a la Corporació RTVE té com a objectiu garantir l’estabilitat 
en els seus ingressos i, en conseqüència, afavorir l’equilibri pressupostari evitant riscos 
per al manteniment de la prestació del servei públic encomanat. Aquest objectiu també 
permet 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.

L’actual estat de coses aconsella accelerar el procés de canvi estructural del model de 
finançament de RTVE, renunciar definitivament i immediatament als ingressos publicitaris 
i passar a un sistema únic de finançament basat en ingressos públics, per tal d’esmorteir 
situacions d’inestabilitat pròpies dels processos de transició i aconseguir que els efectes 
de la reducció publicitària a RTVE es deixin sentir com més aviat millor en el mercat 
televisiu. I aquesta és la finalitat de la present Llei.

Evidentment, aquesta mesura s’ha d’aplicar conjuntament amb altres destinades a 
garantir legalment que la Corporació RTVE sigui compensada suficientment amb els 
ingressos públics que li permetin seguir prestant el servei públic encomanat a la Llei i el 
mandat marc, sense deixar de complir el principi d’equilibri pressupostari.

La qualitat d’un servei públic també depèn de la possibilitat que hi tingui accés el 
màxim nombre de ciutadans i per això es garanteix que el servei públic de ràdio, televisió 
i serveis connexos i interactius es presti en condicions d’universalitat i gratuïtat i, per tant, 
la renúncia de la Corporació RTVE a oferir continguts de pagament o accés condicionat.

No sembla raonable que la garantia del finançament sigui a costa d’augmentar les 
aportacions de l’Estat. Sembla lògic que els qui resultin beneficiats per aquesta decisió 
siguin també els qui suportin, en part, aquesta càrrega econòmica. La imposició d’una 
aportació raonable a les operadores privades per al finançament de la televisió pública és, 
d’altra banda, una fórmula utilitzada per altres països del nostre entorn.

Les noves figures tributàries que estableix la Llei s’ajusten plenament, com no podia 
ser menys, als principis constitucionals sobre la tributació, en especial el d’igualtat de 
tracte als subjectes passius i el de l’adequació del gravamen a la capacitat econòmica 
d’aquests subjectes passius, així com el de legalitat en l’establiment dels tributs i de les 
prestacions patrimonials de caràcter públic.

En particular, el sistema que s’estableix pren en compte els ingressos dels subjectes 
passius i molt especialment els que, de forma tant directa com indirecta, han de percebre 
per la supressió del règim de publicitat retribuïda i per la renúncia a continguts de pagament 
a la Corporació RTVE. Aquests beneficis concorren tant en els operadors de televisió com 
en els de telecomunicacions, tots els quals ja actuen i seguiran actuant en el mateix sector 
a través de les diverses solucions i mitjans tècnics ja existents, així com a través dels que 
immediatament es posaran en funcionament, com ara la potenciació de la televisió d’alta 
definició, la televisió en mobilitat, la televisió digital terrestre de pagament o la interactivitat, 
tot això, directament vinculat a l’ampliació dels serveis de banda ampla fixa i mòbil.

Tanmateix, les operadores privades de televisió i telecomunicacions no es poden fer 
càrrec de la totalitat dels ingressos que la Corporació RTVE deixa de percebre per la seva 
renúncia al mercat publicitari i als continguts de pagament ja que, si fos així, no s’aconseguiria 
l’efecte dinamitzador del sector que també pretén aquesta mesura. Per això s’ha optat per 
aplicar, de la mateixa manera que en altres països del nostre entorn, un percentatge sobre 
els ingressos dels operadors del 3% per als de televisió comercial en obert, de l’1,5% per 
als operadors de televisió de pagament i del 0’9% per als de telecomunicacions. En el cas 
dels operadors de televisió, aquests percentatges s’han determinat, seguint les 
recomanacions del Consell d’Estat, tenint en compte el diferent impacte que la supressió 
de la publicitat té en les televisions que operen en obert, i les que emeten en oferta d’accés 
condicional o de pagament per satèl·lit o per cable.

A part d’això, en la mesura que els ingressos dels operadors augmentin, bé per la fi del 
cicle recessiu o bé per l’augment natural del consum de continguts audiovisuals tant lliure 
com codificat o de pagament, augmentarien les quantitats recaptades per finançar RTVE.

A més, es crea un fons de reserva, dotat amb els ingressos que superin el cost net del 
servei públic que es presti, ja sigui per atendre situacions sobrevingudes o bé per reduir 
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les aportacions directes de l’Estat via pressupostos generals. Aquest fons, si no ha estat 
utilitzat en quatre anys, servirà per reduir les aportacions de l’Estat. La seva utilització total 
o parcial s’efectuarà comptant amb la supervisió i autorització del Ministeri d’Economia i 
Hisenda.

En definitiva, per completar la resta de les necessitats pressupostàries de RTVE, es 
recorre a una part dels ingressos derivats de l’aplicació d’una aportació a les operadores 
de televisió i telecomunicacions –ja en vigor a Espanya i als països del nostre entorn–, per 
la utilització d’un bé de titularitat pública, l’espai radioelèctric.

D’altra banda, de la mateixa manera que s’imposen als operadors privats 
contraprestacions per la prohibició a la CRTVE d’emetre continguts publicitaris i per la 
utilització d’un bé públic, s’han d’imposar contrapartides a RTVE a canvi de la garantia de 
la seva estabilitat pressupostària i per no distorsionar els principis de la competència. I 
aquestes contrapartides no poden ni han de ser altres que reforçar el caràcter de servei 
públic de RTVE en els continguts i en la gestió, amb obligacions addicionals a les imposades 
al conjunt dels operadors privats i a les ja establertes a la normativa reguladora de la ràdio 
i la televisió de titularitat estatal.

En definitiva aquesta Llei, el contingut de la qual està d’acord amb el dictamen emès 
pel Consell d’Estat, les observacions del qual han estat incorporades, completa la reforma 
institucional, financera i estructural del model de radiotelevisió pública estatal a Espanya 
iniciada fa tres anys, per garantir, a mitjà i llarg termini, la seva estabilitat financera i, a curt 
termini, el seu equilibri pressupostari. I pretén que aquests potencials beneficis tant en el 
sector públic com en el privat tinguin com a contrapartida el perfeccionament d’un model 
que permeti l’existència i la convivència estable del sector audiovisual públic i privat al 
nostre país.

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

La present Llei té per objecte regular el sistema de finançament de la Corporació de 
Ràdio i Televisió Espanyola i de les seves filials prestadores del servei públic de ràdio i 
televisió de titularitat de l’Estat.

Així mateix, s’estableixen obligacions addicionals que s’exigeixen per a la prestació 
dels serveis públics encomanats.

Article 2. Finançament.

1. La Corporació RTVE i les seves societats prestadores del servei públic es financen 
amb els recursos següents:

a) Les compensacions pel compliment de les obligacions de servei públic consignades 
en els pressupostos generals de l’Estat a què es refereixen la Llei 17/2006, de 5 de juny, 
de la ràdio i televisió de titularitat estatal, i la present Llei.

b) Un percentatge sobre el rendiment de la taxa sobre reserva de domini públic 
radioelèctric que regula la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de 
telecomunicacions.

c) L’aportació que han de fer els operadors de telecomunicacions d’àmbit geogràfic 
estatal o superior al d’una comunitat autònoma, d’acord amb el que preveu aquesta Llei.

d) L’aportació que han de realitzar les societats concessionàries i prestadores del 
servei de televisió d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma, 
d’acord amb el que preveu aquesta Llei.

e) Els ingressos obtinguts pels serveis que prestin i, en general, per l’exercici de les 
seves activitats, en els termes establerts en aquesta Llei.

f) Els productes i rendes del seu patrimoni.
g) Les aportacions voluntàries, subvencions, herències, llegats i donacions.
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h) Els ingressos procedents de les operacions de crèdit que concertin, dins els límits 
que estableix l’article 31 de la Llei 17/2006, de 5 de juny.

i) Qualssevol altres de dret públic o de dret privat que els puguin ser atribuïts per 
qualsevol de les formes establertes en l’ordenament jurídic.

2. Quan el fons de reserva a què fa referència el capítol IV de la present Llei no pugui 
compensar una hipotètica reducció dels ingressos previstos a les lletres b), c) i d) de 
l’apartat 1 d’aquest article, s’ha de completar el pressupost previst amb fons provinents 
dels pressupostos generals de l’Estat en aplicació de l’article 33.1 de la Llei 17/2006, 
sempre que la despesa no hagi sobrepassat els límits pressupostats.

Article 3. Límits del finançament i dimensió econòmica de la Corporació RTVE.

1. Els ingressos a què es refereixen les lletres a), b), c) i d) de l’apartat 1 de l’article 
anterior només poden ser destinats per la Corporació RTVE a finançar activitats que siguin 
de servei públic. La Corporació no pot fer servir cap ingrés dels establerts a l’article anterior 
per sobrecotitzar enfront de competidors per drets sobre continguts de gran valor 
comercial.

2. El mandat marc i els successius contractes programa als quals es refereix l’article 
4 de la Llei 17/2006, de 5 de juny, han d’incorporar la dimensió econòmica de l’activitat de 
la Corporació RTVE així com els límits que, si s’escau, hagi de tenir el seu creixement 
anual, tenint en compte les obligacions de servei públic que se li imposen i de conformitat 
amb les regles següents:

a) Durant el bienni 2010-2011 el total d’ingressos per tots els conceptes de la 
Corporació RTVE no pot superar la xifra de 1.200 milions d’euros. Aquest import també 
opera com a límit de despesa en cada exercici.

b) Durant el trienni 2012-2014 el creixement, si s’escau, no pot ser superior a l’1% 
anual.

c) A partir de l’exercici 2014 el creixement, si s’escau, s’ha d’acomodar a la previsió 
d’increment de l’índex general de preus de consum per a l’any de referència.

3. L’excés d’ingressos sobre el límit establert a l’apartat anterior s’ha d’ingressar en 
el Tresor Públic. S’ha d’establir per reglament el procediment a aplicar quan se superi 
aquest límit.

CAPÍTOL II

Ingressos per taxes i aportacions

Article 4. Percentatge sobre el rendiment de la taxa sobre reserva de domini públic 
radioelèctric.

1. La Corporació RTVE percep un percentatge sobre el rendiment de la taxa sobre 
reserva de domini públic radioelèctric regulada a l’apartat 3 de l’annex I de la Llei 32/2003, 
de 3 de novembre, general de telecomunicacions.

2. Mentre les lleis de pressupostos generals de l’Estat no estableixin un percentatge 
diferent sobre el rendiment de la taxa sobre reserva de domini públic radioelèctric, el 
percentatge queda fixat en el 80%, amb un import màxim anual de 330 milions d’euros.

3. L’Agència Estatal de Radiocomunicacions ha d’ingressar l’import del percentatge 
a favor de la Corporació RTVE en la forma i els terminis que es determinin per reglament.

Article 5. Aportació que han d’efectuar els operadors de telecomunicacions d’àmbit 
geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma.

1. Els operadors de telecomunicacions d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una 
comunitat autònoma han d’efectuar una aportació anual, calculada sobre els ingressos 
bruts d’explotació facturats en l’any corresponent, exclosos els obtinguts en el mercat de 
referència a l’engròs, amb la finalitat de contribuir al finançament de la Corporació RTVE 
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atenent l’impacte positiu per al sector de les telecomunicacions que es deriva de la nova 
regulació del sector televisiu i audiovisual i, en especial, per l’ampliació dels serveis de 
banda ampla fixa i mòbil, així com la supressió de la publicitat i la renúncia a continguts de 
pagament o accés condicional de la Corporació RTVE.

2. L’aportació es regeix pel que disposa aquesta Llei i, en el que no hi estigui previst, 
per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics; per la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, i per les normes reglamentàries dictades en desplegament 
d’aquestes lleis.

3. Estan obligats a pagar l’aportació els operadors de serveis de telecomunicacions 
que figurin inscrits en el Registre d’operadors de la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions en algun dels serveis o àmbits següents, sempre que tinguin un àmbit 
geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma i exceptuant els que no prestin 
cap servei audiovisual ni qualsevol altre servei que inclogui cap tipus de publicitat:

a) Servei telefònic fix.
b) Servei telefònic mòbil.
c) Proveïdor d’accés a Internet.

4. L’aportació es fixa en el 0,9% dels ingressos bruts d’explotació facturats en l’any 
corresponent, exclosos els obtinguts en el mercat de referència a l’engròs. Aquesta 
aportació no pot superar el 25% del total d’ingressos previstos per a cada any en la 
Corporació RTVE.

5. L’aportació es merita el 31 de desembre de cada any. No obstant això, si per causa 
imputable a l’operador aquest perd l’habilitació per actuar com a tal en una data anterior al 
31 de desembre, s’ha de meritar l’aportació en la data en què es produeixi aquesta 
circumstància.

6. La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l’aportació corresponen a la Comissió 
del Mercat de les Telecomunicacions, que pot utilitzar per a l’efectivitat del cobrament la via 
de constrenyiment, la gestió de la qual correspon als òrgans de recaptació de l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària.

7. El rendiment de l’aportació s’ha de destinar al finançament de la Corporació RTVE 
pel procediment que es determini per reglament.

8. Per reglament es pot establir el deure d’autoliquidació de l’aportació pels obligats 
a pagar-la.

Article 6. Aportació que han de fer les societats concessionàries i prestadores del servei 
de televisió d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma.

1. Les societats concessionàries i les prestadores del servei de televisió d’àmbit 
geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma han d’efectuar una aportació 
anual, calculada sobre els ingressos bruts d’explotació facturats en l’any corresponent, 
amb la finalitat de contribuir al finançament de la Corporació RTVE com a conseqüència 
de la renúncia a l’oferta de continguts de pagament o accés condicional i de la supressió 
del règim de publicitat retribuïda com a font de finançament de la Corporació, i l’impacte 
econòmic favorable que se’n derivarà per a les societats concessionàries i prestadores del 
servei de televisió.

2. L’aportació es regeix pel que disposa aquesta Llei i, en el que no hi estigui previst, 
per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics; per la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, i per les normes reglamentàries dictades en desplegament 
d’aquestes lleis.

3. Estan obligats a pagar l’aportació els operadors de televisió que siguin 
concessionaris o prestadors del servei de televisió tant en forma d’accés obert com d’accés 
condicional d’alguna de les modalitats següents, sempre que el servei tingui un àmbit 
geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma:

a) Societats concessionàries del servei de televisió privada per ones terrestres, en 
sistema analògic o digital.

b) Societats prestadores del servei de televisió per satèl·lit.
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c) Societats prestadores del servei de televisió per cable.

4. L’aportació per als concessionaris o prestadors del servei de televisió en accés 
obert es fixa en el 3% dels ingressos bruts d’explotació facturats en l’any corresponent. 
Aquesta aportació no pot superar el 15% del total d’ingressos previstos per a cada any en 
la Corporació RTVE.

5. L’aportació per als concessionaris o prestadors del servei de televisió d’accés 
condicional o de pagament es fixa en l’1,5% dels ingressos bruts d’explotació facturats en 
l’any corresponent. Aquesta aportació no pot superar el 20% del total d’ingressos previstos 
per a cada any en la Corporació RTVE.

6. L’aportació es merita el 31 de desembre de cada any. No obstant això, si per causa 
imputable a l’operador aquest perd l’habilitació per actuar com a tal en una data anterior al 
31 de desembre, s’ha de meritar l’aportació en la data en què es produeixi aquesta 
circumstància.

7. La gestió, liquidació i recaptació de l’aportació corresponen a la Comissió del 
Mercat de les Telecomunicacions, que pot utilitzar per a l’efectivitat del cobrament la via de 
constrenyiment, la gestió de la qual correspon als òrgans de recaptació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària.

8. El rendiment de l’aportació s’ha de destinar al finançament de la Corporació RTVE 
pel procediment que es determini per reglament, amb compliment en qualsevol cas del 
límit que preveu l’article 3.2.

9. Per reglament es pot establir el deure d’autoliquidació de l’aportació pels obligats 
a pagar-la.

CAPÍTOL III

Ingressos derivats de l’activitat

Article 7. Ingressos derivats de l’activitat.

1. La Corporació RTVE i les seves societats prestadores del servei públic poden 
obtenir ingressos, sense subcotitzar els preus de la seva activitat mercantil, pels serveis 
que prestin i, en general, per l’exercici de les seves activitats, inclosa la comercialització 
dels seus continguts, tant de producció pròpia com de producció mixta o coproducció, 
sempre que els ingressos no procedeixin d’activitats de publicitat o de televenda en 
qualsevol de les seves formes, inclòs el patrocini i l’intercanvi publicitari de productes o 
programes, ni es tracti d’ingressos derivats de l’accés condicional que no estiguin autoritzats 
conforme a la present Llei. No obstant això, es permeten els patrocinis i l’intercanvi 
publicitari d’esdeveniments esportius i culturals, que s’emmarquin dins de la missió de 
servei públic de la Corporació, sense valor comercial i sempre que tinguin aquest sistema 
com a única possibilitat de difusió i producció.

Excepcionalment es poden emetre competicions esportives amb contracte de patrocini 
o altres formes comercials quan aquestes formin part indivisible de l’adquisició de drets i 
de la producció del senyal a difondre.

Així mateix, i en funció del que estableix l’article 9.1.k) de la present Llei, la Corporació 
RTVE pot acceptar patrocinis, sempre que aquests només siguin difosos a través dels 
canals internacionals de TVE.

Els ingressos derivats del que estableixen els dos paràgrafs anteriors s’han de minorar 
de les compensacions pel compliment de les obligacions de servei públic consignades en 
els pressupostos generals de l’Estat de manera diferenciada per a cada una de les societats 
prestadores del servei públic.

2. Als efectes de la present Llei, s’entén per activitats de publicitat i televenda les 
definides als apartats c) i h) de l’article 3 de la Llei 25/1994, de 12 de juliol, per la qual 
s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinació 
de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a 
l’exercici d’activitats de radiodifusió televisiva.
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3. No obstant el que disposa l’apartat 2 anterior, no tenen la consideració de publicitat 
les activitats següents, les quals, tanmateix, si es realitzen, no donen lloc a la percepció de 
cap contraprestació econòmica:

a) Les activitats d’autopromoció, sempre que la durada màxima dels continguts 
d’autopromoció per hora d’emissió no sigui superior a la de la resta dels operadors de 
televisió d’àmbit geogràfic nacional.

b) Les activitats de publicitat i comunicació institucional, entenent com a tals les 
reconegudes per la Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació 
institucional, i la legislació autonòmica en la matèria, així com de patrocini cultural.

c) Les activitats derivades de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general.

d) Les campanyes divulgatives de caràcter social o de continguts solidaris en benefici 
d’entitats i organitzacions sense afany de lucre emeses a l’empara de la responsabilitat 
social corporativa de la Corporació RTVE.

4. Excepcionalment i mitjançant acord del Consell de Ministres es poden autoritzar 
emissions mitjançant accés condicional que consisteixin en serveis específics de valor 
afegit relacionats amb l’Administració electrònica i similars.

5. L’accés mitjançant pagament de tarifes a paquets bàsics en què s’incloguin 
emissions de ràdio i televisió de la Corporació RTVE a través de sistemes de distribució en 
xarxa oferts per tercers no té la consideració d’activitat d’accés condicional o de 
pagament.

CAPÍTOL IV

Fons de reserva

Article 8. Fons de reserva.

1. La Corporació RTVE ha de constituir un fons de reserva dotat amb els ingressos 
que superin el cost net del servei públic prestat en el corresponent exercici pressupostari, 
sense que en cap cas es pugui sobrepassar el límit que estableix l’article 3.2.

2. L’aportació anual a aquest fons no pot superar el 10% de les despeses anuals 
pressupostades. La resta dels ingressos excedents s’ha d’ingressar en el Tresor Públic, de 
conformitat amb el que estableix l’article 3.3 d’aquesta Llei.

3. El fons només pot ser utilitzat per compensar pèrdues d’exercicis anteriors i per fer 
front a contingències especials derivades de la prestació del servei públic encomanat. En 
tot cas, per poder utilitzar totalment o parcialment el fons la Corporació RTVE necessita 
l’autorització expressa del Ministeri d’Economia i Hisenda.

4. En cas de no-disposició en quatre anys, el fons de reserva s’ha d’utilitzar, totalment 
o parcialment, per reduir les compensacions pel compliment de les obligacions de servei 
públic previstes a la Llei 17/2006, de 5 de juny, i a la present Llei. El Ministeri d’Economia 
i Hisenda ha d’adoptar les decisions oportunes per realitzar aquesta reducció en el 
pressupost immediatament següent.

CAPÍTOL V

Obligacions addicionals de servei públic

Article 9. Obligacions addicionals de servei públic.

1. Sense perjudici de les obligacions de servei públic que resulten de la Llei 17/2006, 
de 5 de juny, la Corporació RTVE també ha de complir les següents:

a) Dedicar almenys dotze hores setmanals en horari no residual entre els seus 
diferents canals de la ràdio i de la televisió a emetre programes i presència en els serveis 
interactius en què es doni accés als grups polítics, sindicals i socials.
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b) Informar periòdicament dels debats parlamentaris de les Corts Generals i 
retransmetre en directe per ràdio, televisió i Internet les sessions que tinguin especial 
interès informatiu. En aquests casos no s’ha de tallar l’emissió fins que no s’hagin expressat 
tots els grups polítics, excepte per raons d’urgència informativa.

c) Programar debats electorals de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny.

d) Oferir en el canal infantil en horaris d’emissió, en dies laborables, entre les disset 
i les vint-i-una hores locals, almenys el 30% de programes destinats a menors entre quatre 
i dotze anys. En caps de setmana i períodes de vacances l’obligació s’estén entre les nou 
i les vint hores locals. Una vegada produïda l’apagada analògica, aquests programes s’han 
d’emetre en aquesta mateixa franja horària i progressivament en sistema multilingüe, 
almenys en castellà, llengües cooficials de l’Estat i anglès, sempre que les possibilitats 
tècniques i pressupostàries ho permetin.

La Corporació ha de complir taxativament el Codi d’autoregulació de continguts 
televisius i infància i ha de possibilitar tècnicament l’opció del control parental de les 
emissions.

Així mateix, la Corporació ha d’incrementar progressivament la programació infantil de 
producció europea fins a aconseguir una proporció majoritària del seu temps de difusió.

El Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, en els termes fixats en la present Llei, és 
l’encarregat de controlar el compliment d’aquest precepte i de tota la regulació i normativa 
específica sobre això tant pel que es refereix a horaris com a continguts. A nivell intern, la 
Corporació ha de designar un responsable per realitzar aquesta tasca a través de l’Oficina 
del Defensor del Teleespectador, oient i usuari de mitjans interactius o de qui consideri 
oportú el seu Consell d’Administració.

e) Abans de l’1 de gener de 2013 subtitular el 90% dels programes i arribar 
progressivament al 100%, sempre que les possibilitats tècniques ho permetin, i emetre 
com a mínim deu hores a la setmana d’interpretació amb llengua de signes i deu hores 
més audiodescrites. En les emissions territorialitzades s’ha de tenir en compte la realitat 
lingüística de cada comunitat autònoma.

f) Almenys un 60% de la franja de màxima audiència dels seus canals principals ha 
d’estar composta per llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics, pel·lícules per a 
televisió, documentals, sèries i programes informatius, culturals i d’actualitat elaborats per 
la indústria audiovisual europea.

g) Incrementar en un 20% el deure d’inversió legal en el finançament de la producció 
europea de llargmetratges, curtmetratges, pel·lícules, documentals i productes 
d’animació.

h) Diversificar la contractació de serveis exteriors i de produccions alienes o mixtes, 
de manera que no es concentrin en més del 30% en un mateix proveïdor, amb l’excepció 
de les empreses amb poder significatiu en el mercat o que siguin titulars de l’explotació de 
drets exclusius.

i) Limitar al 10% del pressupost anual total d’aprovisionaments, compres i serveis 
exteriors l’adquisició de drets d’emissió dels esdeveniments esportius oficials catalogats 
pel Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals com d’interès general i de gran interès per a la 
societat que s’han de fixar en el contracte programa, amb exclusió dels Jocs Olímpics i 
Paralímpics.

j) Promoure la cultura i l’art, la divulgació científica i tecnològica, la innovació i l’activitat 
emprenedora.

k) Garantir les emissions internacionals de ràdio i televisió amb continguts de qualitat 
de caràcter fonamentalment informatiu i de promoció de la cultura i dels interessos polítics 
i econòmics estratègics d’Espanya i els seus territoris.

l) Pot subscriure convenis de col·laboració funcional i operativa amb altres empreses 
públiques de ràdio, televisió o notícies.

m) Televisió Espanyola no pot emetre, en el conjunt dels seus canals, més de 
52 pel·lícules d’estrena l’any en horari de màxim consum televisiu realitzades per les grans 
productores cinematogràfiques internacionals. S’entén per estrena l’emissió a la televisió 
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de la primera emissió en obert de pel·lícules ja estrenades en sales d’entre dos i quatre 
anys d’antiguitat, a comptar de la data d’estrena. L’emissió en simultani per diversos canals 
de TVE es considera una sola emissió.

n) Assegurar la màxima cobertura geogràfica, social i cultural i impulsar la diversitat 
cultural i lingüística en la seva oferta digital, especialment a través d’un canal dedicat a la 
producció cultural i artística. En funció de les possibilitats tècniques i pressupostàries la 
Corporació ha d’adquirir i emetre continguts audiovisuals produïts en les diferents 
comunitats autònomes i, quan siguin en llengües cooficials, s’han d’emetre en sistema 
dual amb el castellà. Així mateix, en els territoris amb llengua cooficial s’han d’emetre, en 
funció de la realitat lingüística de cada comunitat autònoma, versions doblades o 
subtitulades en aquestes llengües de programes gravats de ficció, animació i documentals. 
Les desconnexions territorials s’han de fer en la llengua pròpia de cada comunitat en 
funció de la realitat lingüística de cadascuna d’aquestes.

o) Propiciar l’accés als diferents gèneres de programació i als esdeveniments 
institucionals, socials, culturals i esportius dirigint-se a tots els segments d’audiència, edats 
i grups socials, incloses les minories amb discapacitats.

2. No es pot establir cap obligació addicional de servei públic a la Corporació RTVE 
sense la corresponent dotació pressupostària.

Disposició addicional primera. Adaptació del primer mandat marc a la Corporació 
RTVE.

L’aprovació de la present Llei implica l’adaptació o supressió dels articles que s’hi 
oposin del mandat marc a la Corporació RTVE –aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats 
en la sessió d’11 de desembre de 2007 i pel Ple del Senat en la sessió de 12 de desembre 
de 2007.

Disposició addicional segona. Adaptació d’estatuts i exempcions fiscals i d’aranzels i 
honoraris.

1. Dins el termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei la Corporació 
RTVE i les seves societats prestadores del servei públic han d’adaptar els seus estatuts al 
que disposa aquesta Llei.

2. Totes les transmissions patrimonials, operacions societàries i actes derivats 
directament o indirectament de l’aplicació de la present Llei que tinguin com a subjecte 
passiu la Corporació RTVE i les societats prestadores del servei públic estan exempts de 
qualsevol tribut estatal, autonòmic o local, sense que sigui procedent, en aquest últim cas, 
la compensació a què es refereix l’article 9.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

3. Igualment totes les transmissions, operacions i actes esmentats a l’apartat anterior 
gaudeixen d’exempció del pagament de qualssevol aranzels i honoraris professionals 
meritats per la intervenció de fedataris públics i de registradors de la propietat i 
mercantils.

Disposició addicional tercera. Concessió de crèdit extraordinari.

1. Per atendre el compliment de les obligacions a què es refereix la disposició 
transitòria quarta de la present Llei, es concedeix un crèdit extraordinari al pressupost en 
vigor de la secció 15 «Ministeri d’Economia i Hisenda», servei 01 «Ministeri, Subsecretaria 
i Serveis Generals», 923M «Direcció i Serveis Generals d’Economia i Hisenda», capítol 4 
«Transferències corrents», article 44 «A societats, entitats públiques empresarials, 
fundacions i resta ens sector públic», concepte 447 «A la Corporació RTVE», per un import 
de 165 milions d’euros.

2. El crèdit extraordinari que es concedeix a l’apartat anterior es finança amb deute 
públic.
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Disposició addicional quarta.

La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions ha d’analitzar la proporcionalitat de 
l’obligació de realitzar aportacions dels operadors als quals s’al·ludeix en els articles 2.1.c) 
i d), 5.1 i 6.1. A l’efecte de garantir que es causi la mínima distorsió possible a la competència 
es pot acordar, excepcionalment i per un temps delimitat, l’ajornament o fraccionament de 
pagament de l’aportació anual tenint en compte els nivells d’ingressos dels diferents 
operadors i societats, així com la seva capacitat financera. La Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions és l’encarregada de tramitar les sol·licituds que, si s’escau, puguin 
presentar els obligats al pagament, en els supòsits en què la seva situació economicofinancera 
els impedeixi, de forma transitòria, efectuar-lo en els terminis establerts, en els termes 
regulats en aquesta Llei i en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i en la 
seva normativa de desplegament.

Disposició addicional cinquena. Model audiovisual.

El Govern ha de remetre, en el termini d’un mes, el projecte de Llei general audiovisual, 
que ha de definir un model complet de televisió pública.

Disposició addicional sisena.

Les compensacions i aportacions a què es refereix l’article 2.1, lletres a), b), c) i d) de 
la present Llei s’han d’abonar a la Corporació Radiotelevisió Espanyola de la manera 
següent:

a) Les compensacions consignades a la Llei de pressupostos generals de l’Estat, i el 
percentatge sobre el rendiment de la taxa sobre domini públic radioelèctric a què es 
refereixen les lletres a) i b) de l’apartat 1 de l’article 2, s’han d’abonar a la Corporació RTVE 
per dotzenes parts, dins els deu primers dies de cada mes.

b) Les aportacions que han de realitzar els operadors de telecomunicacions i les 
societats concessionàries del servei de televisió s’han de fer de la manera següent: els 
mesos d’abril, juliol i octubre, els obligats a pagar l’aportació han d’efectuar un pagament 
a càrrec de l’aportació que es meriti el 31 de desembre de cada any. L’import del pagament 
a compte, per a cada una de les fites indicades, es fixa en el 25% del resultat d’aplicar el 
percentatge que estableixen els articles 5 i 6 de la present Llei als ingressos bruts 
d’explotació facturats l’any anterior, exclosos en el cas dels operadors de telecomunicacions 
els obtinguts en el mercat de referència a l’engròs.

La gestió, liquidació i inspecció de l’aportació i la seva recaptació corresponen a la 
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. S’han de regular per reglament els aspectes 
de la gestió i de la liquidació d’aquestes aportacions, dels pagaments a compte i de la 
forma de compensació en exercicis posteriors del romanent que resulti en els casos en 
què la quantia dels pagaments a compte superi l’import de l’aportació anual.

Disposició transitòria primera. Emissions de publicitat, televenda i programes d’accés 
condicional.

1. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei la Corporació RTVE i les seves societats 
prestadores del servei públic no poden emetre publicitat, televenda i, si s’escau, programes 
d’accés condicional, excepte en els supòsits als quals es refereixen els apartats 3 i 4 de 
l’article 7 d’aquesta Llei.

2. Tanmateix, quan les emissions de publicitat, televenda i programes d’accés 
condicional tinguin l’origen en contractes subscrits per la Corporació RTVE o per les seves 
societats prestadores del servei públic que s’hagin perfet amb tercers en una data fefaent 
anterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les activitats de publicitat, televenda i programació 
d’accés condicional s’han de desenvolupar en els termes establerts en els contractes 
respectius, per bé que sense que aquests puguin ser prorrogats en cap cas.

3. Els ingressos derivats del que estableix l’apartat anterior s’han de minorar de les 
compensacions pel compliment de les obligacions de servei públic consignades en els 
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pressupostos generals de l’Estat de manera diferenciada per a cada una de les societats 
prestadores del servei públic.

Disposició transitòria segona. Model de transició.

La Corporació RTVE ha d’elaborar i executar un model de transició durant el període a 
què es refereix l’apartat 2 de la disposició transitòria anterior i establir línies d’actuació en 
matèria d’autopromoció i d’emissió de continguts adaptades a la nova situació en la qual 
no percebrà ingressos per publicitat.

Disposició transitòria tercera. Exigibilitat de les taxes i aportacions el 2009.

Fins al 31 de desembre de 2009 s’apliquen les regles següents als ingressos procedents 
de les taxes i aportacions que preveu el capítol II d’aquesta Llei:

1a La previsió continguda a l’article 4 en relació amb la taxa sobre reserva de domini 
públic radioelèctric no s’aplica en l’exercici 2009 i es començarà a aplicar el 2010.

2a L’aportació a realitzar pels operadors de telecomunicacions d’àmbit geogràfic 
estatal o superior al d’una comunitat autònoma a què es refereix l’article 5 no és exigible el 
2009 i es començarà a aplicar el 2010.

3a L’aportació a realitzar el 2009 per les societats concessionàries i prestadores del 
servei de televisió d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma es 
calcula dividint per 365 l’import anual de 2009 dels ingressos bruts d’explotació a què es 
refereix l’article 6, multiplicant el resultat obtingut pel nombre de dies de vigència de la 
present Llei en el dit exercici, i aplicant al nou resultat el percentatge del 3% o l’1,5%, 
segons correspongui.

4a El juliol de 2010 s’han de fer els pagaments a càrrec de les aportacions regulades 
en els articles 5 i 6 corresponents a l’exercici esmentat.

Disposició transitòria quarta. Compensacions en els pressupostos generals de l’Estat.

A fi de respondre a les necessitats de producció de continguts per completar els espais 
de la programació derivats de l’eliminació de la publicitat fins al 31 de desembre de 2009, 
així com per compensar la pèrdua d’ingressos que des de l’entrada en vigor de la Llei fins 
a l’esmentada data es produeixi com a conseqüència del que estableix el número 1 de la 
disposició transitòria primera d’aquesta Llei, s’han d’incrementar les compensacions pel 
compliment de les obligacions de servei públic consignades en els pressupostos generals 
de l’Estat a favor de la Corporació RTVE fins a un màxim de 165 milions d’euros.

Disposició transitòria cinquena.

Per a l’exercici 2009, i als efectes del paràgraf tercer de la disposició transitòria primera, 
els ingressos derivats del que disposa el seu apartat 2 s’han de destinar a compensar els 
possibles desequilibris derivats de la desaparició de la publicitat que es puguin produir a la 
Corporació RTVE en data 31 de desembre. El destí del romanent, si n’hi ha, és el que 
marca la mateixa disposició transitòria.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que estableix la present 
Llei.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la 
televisió de titularitat estatal.

Els preceptes de la Llei 17/2006, de 5 de juny, que s’especifiquen tot seguit queden 
redactats de la manera següent:

1. El paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 7 queda redactat de la manera 
següent:
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«Les societats que preveu l’apartat 1 d’aquest article han d’incloure en els seus 
objectes socials respectius, entre altres, les tasques de comercialització dels seus 
productes o serveis».

2. L’epígraf f) de l’apartat 4 de l’article 16 queda redactat de la manera següent:

«f) Desenvolupar els principis bàsics en matèria de producció, així com fixar 
les directrius generals d’actuació en el compliment de les seves funcions i en la 
realització de les seves activitats de producció, programació i comercialització a la 
ràdio i televisió estatals.»

3. L’epígraf e) de l’apartat 2 de l’article 20 queda redactat de la manera següent:

«e) Executar les directrius generals d’actuació de la Corporació RTVE 
aprovades pel Consell d’Administració, així com executar els principis que aquest 
mateix òrgan aprovi sobre producció, activitat comercial i programació a la ràdio i 
televisió estatals.»

4. El paràgraf segon de l’article 33 queda redactat de la manera següent:

«Si en el tancament d’un exercici es constata que la compensació supera el cost 
net produït en el dit període, l’import en excés s’ha de destinar a dotar el fons de 
reserva en els termes que estableix l’article 8 de la Llei 8/2009, de 28 d’agost, de 
finançament de la Corporació RTVE, i el romanent, si n’hi ha, ha de minorar les 
quantitats assignades en els pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici següent 
a aquell en què s’hagi produït l’excés.»

5. S’entenen referides a les autopromocions i a la publicitat institucional les referències 
a les competències en matèria de publicitat que contenen l’article 20, apartat 2, lletra c), i 
l’article 23, apartat 3, lletra c).

Disposició final segona. Desplegament reglamentari.

El Govern ha de dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució 
de la present Llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present 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.

Palma de Mallorca, 28 d’agost de 2009.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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