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O artigo 34.1 do Estatuto de
Autonomía para Galicia establece a
competencia da Comunidade Autó-
noma galega para o desenvolve-
mento lexislativo e a execución do
réxime de radiodifusión e televi-
sión nos termos e casos estableci-
dos no Estatuto da Radio e a Tele-
visión. Así mesmo, o artigo 34.3 e
a Disposición transitoria sexta do
Estatuto de Autonomía sinalan que
a Comunidade Autónoma poderá
regular, crear e mante-la súa propia
televisión, radio e prensa e que, ata
a posta en funcionamento efectivo
da terceira canle de televisión,
RTVE haberá de articular, a través
da súa organización en Galicia, un
réxime transitorio de programación
específica para o territorio de Gali-
cia que Televisión Española emitirá
pola Segunda Cadea.

Por outra banda, o vixente Esta-
tuto da Radio e a Televisión esta-
blece no artigo 14.2 que cada
Comunidade haberá de ter un
Consello Asesor, nomeado polo
Goberno da Comunidade Autóno-
ma e que terá unha composición
determinada por lei.

Este Consello Asesor ofrece unha
dobre vertente: unha, en canto que é
representante dos intereses da
Comunidade Autónoma en RTVE,

e outra, en canto se constitúe en
órgano asesor do Delegado Territo-
rial de RTVE na Comunidade Autó-
noma; pero, á vez, é un órgano
designado pola propia Comunida-
de, representativo dos seus intere-
ses, e tal potestade de nomeamento
leva implícitas certas facultades
normativas que respecto a el corres-
ponden á Comunidade Autónoma
en canto o Consello é un órgano
integrador e canle de participación
dentro do marco do Estatuto da
Radio e a Televisión.

En consecuencia, a presente Lei
regula a composición e as fun-
cións do Consello Asesor de
RTVE en Galicia.

Polas devanditas razóns, o Parla-
mento de Galicia aprobou e eu, de
conformidade co artigo 13.2 do
Estatuto de Galicia e co artigo 24
da Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
reguladora da Xunta e do seu Pre-
sidente, promulgo, en nome de El-
-Rei, a Lei reguladora do Consello
Asesor de RTVE en Galicia.

Capítulo I
Ámbito de aplicación

Artigo 1
De acordo co establecido no

artigo 34.1 do Estatuto de Auto-
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nomía para Galicia e mais no arti-
go 14.2 do Estatuto da Radio e a
Televisión, créase, con esta deno-
minación oficial a tódolos efectos,
o Consello Asesor de Radio e
Televisión Española en Galicia,
que se rexerá polos preceptos con-
tidos nesta Lei.

Capítulo II

Funcións

Artigo 2

O Consello Asesor ten as
seguintes funcións:

a) Asesorar ó Delegado Territo-
rial de RTVE sobre a proposta de
programación específica e de
horario da Radio e a Televisión en
Galicia que este haberá de elevar ó
Director Xeral da Radio e a Tele-
visión, de acordo co artigo 15 do
Estatuto da Radio e a Televisión.
As recomendacións do Consello
Asesor acompañarán, en todo
caso, á proposta que o Delegado
Territorial eleve ó Director Xeral
de RTVE.

b) Estudiar e formula-las reco-
mendacións sobre as necesidades
e capacidades de Galicia para
acada-la axeitada descentraliza-
ción dos servicios de radio e tele-
visión e en especial da sociedade
estatal Radio Cadena Española
(RCE), conforme ó establecido no
artigo 14.2 do Estatuto da Radio e
a Televisión.

c) Facer chegar ó Consello de
Administración de RTVE, a través

do Delegado Territorial, os crite-
rios de asesoramento que, dentro
da súa competencia, sexan consi-
derados idóneos para que se apli-
quen no ámbito da Comunidade
Autónoma os dereitos recoñecidos
nos artigos 8 e 24 do Estatuto de
RTVE.

d) Coñecer coa antelación sufi-
ciente, para poder formular obser-
vacións ós plans anuais de traballo,
os anteproxectos de presupostos e
as Memorias anuais de RTVE en
Galicia, e das súas sociedades.

e) Emitir parecer ó Director
Xeral de RTVE no tocante ó
nomeamento do Delegado Territo-
rial de Radio Televisión Española
en Galicia.

f) Asesorar e asistir directamen-
te ó Delegado Territorial de RTVE
en todas cantas cuestións afecten á
recepción e cobertura en Galicia
dos programas que se emitan, así
como á financiación dos mesmos
e, en xeral, a tódalas cuestións
relativas ás competencias que ten
de seu.

g) Informar ó Delegado Territo-
rial sobre o cumprimento na pro-
gramación dos principios estable-
cidos no artigo 4 do Estatuto da
Radio e a Televisión, así como
sobre a correcta execución das
resolucións e acordos ós que poida
dar lugar a aplicación do apartado
a) deste artigo.

h) Emitir parecer antes do
nomeamento dos representantes
que correspondan á Comunidade
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Autónoma de Galicia nos Conse-
llos Asesores de RNE, RCE e
TVE, conforme ó preceptuado no
artigo 9 do Estatuto da Radio e a
Televisión.

i) Elevar ó Consello de Admi-
nistración de RTVE, a través do
Delegado Territorial en Galicia, ou
co seu coñecemento, as recomen-
dacións que coide oportunas en
defensa dos intereses da Comuni-
dade Autónoma.

Artigo 3

O Consello Asesor de RTVE en
Galicia, informará e asesorará ó
Delegado Territorial, sen prexuí-
cio do establecido no Estatuto da
Radio e a Televisión, sobre:

a) A composición e modifica-
ción dos cadros de persoal de
RTVE en Galicia.

b) Os criterios de selección de
persoal, baseados en principios de
igualdade, capacidade e méritos.

c) Os criterios de adscrición de
destino e a regulación das condi-
cións de traspaso ou traslado de
persoal, cando estas afecten ó
cadro do mesmo de RTVE en
Galicia.

Artigo 4

O Consello Asesor de RTVE en
Galicia adoptará os procedemen-
tos adecuados para coñece-lo esta-
do dos servicios e será informado
da opinión dos usuarios de RTVE
no ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma galega.

Artigo 5

O Consello Asesor, por medio
do seu Presidente, pode solicitar
ser informado, polos órganos e
persoas competentes, das cues-
tións relacionadas cos asuntos
sometidos á súa consideración e
estudio.

Artigo 6

1. O Consello Asesor de RTVE
en Galicia ten como función
específica o estudio e seguimento
de RTVE polo que se refire á ade-
cuación ó réxime autonómico.

2. Así mesmo, elaborará anual-
mente unha Memoria que recolla
os acordos adoptados, a situación
dos medios e as actuacións que o
ente público RTVE levara a cabo
en Galicia. Esta Memoria será ele-
vada ó Parlamento de Galicia, á
Xunta de Galicia e ó Delegado
Territorial de RTVE.

Capítulo III

Financiación

Artigo 7

1. O Consello Asesor formulará
a través do Delegado Territorial de
RTVE en Galicia e para que se
considere a súa inclusión no pre-
suposto do ente público RTVE, a
relación das partidas necesarias
para atende-lo seu funcionamento.

2. O presuposto da Comunida-
de Autónoma galega incluirá as
partidas necesarias para cubri-los
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gastos que non sexan financiados
polo presuposto de RTVE.

Capítulo IV

Composición
e funcionamento

Artigo 8

1. O Consello Asesor de RTVE
en Galicia constará de trece mem-
bros, designados polo Parlamento
de Galicia tendo en conta a repre-
sentación de tódolos Grupos Par-
lamentarios e nomeados pola
Xunta para a Lexislatura corres-
pondente.

A designación farase en propor-
ción ó número de Deputados de
cada Grupo Parlamentario segun-
do a relación de cuocientes e o
cómputo de restos de acordo co
sistema de maior medida sobre o
total dos membros do Parlamento.

Unha vez rematada a Lexislatu-
ra, o Consello Asesor cesante con-
tinuará as súas funcións ata que os
novos membros tomen posesión
do cargo.

2. Se se producisen vacantes,
cubriranse de acordo co estableci-
do no apartado 1 deste artigo e
polo tempo que quede de mandato.

3. A condición de membro do
Consello Asesor é incompatible
con calquera vinculación directa
ou indirecta a empresas publicita-
rias, empresas de producción de
programas filmados, radiofónicos
ou rexistrados en magnetoscopios,

casas discográficas ou a calquera
entidade relacionada co fornece-
mento ou dotación de material ou
programas a RTVE e ás súas
sociedades. Tamén é incompatible
con todo tipo de prestación de ser-
vicios ou relación laboral en
RTVE e as súas sociedades.

4. A incompatibilidade dos
membros será apreciada por
maioría absoluta do Parlamento.

Artigo 9

1. O Consello Asesor elixirá de
entre os seus membros un presi-
dente e un vicepresidente polo
período dun ano. Para a súa elec-
ción cada membro do Consello
Asesor escribirá un só nome
nunha papeleta, e sairán elixidos
presidente e vicepresidente, por
orde de voto, os dous que obtive-
sen maior número deles.

2. O presidente ostenta a repre-
sentación legal do Consello Ase-
sor. O vicepresidente sustituirao, a
tódolos efectos, en caso de vacan-
te, ausencia ou enfermidade.

3. Tamén o Consello Asesor eli-
xirá por maioría un secretario,
coas funcións propias do cargo.

Artigo 10

1. O Consello Asesor será con-
vocado polo presidente, ben a ini-
ciativa propia, ou a petición dunha
terceira parte dos seus membros,
ou do Delegado Territonal de
RTVE. O Consello Asesor haberá,
cando menos con carácter ordina-
rio, de reunirse unha vez cada tres
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meses; as sesións e reunións do
Consello Asesor efecturanse onde
estea o domicilio da organización
territorial de RTVE en Galicia, sen
prexuício de que por propia deci-
sión do Consello poidan celebrar-
se con carácter circunstancial en
calquera outro lugar da Comuni-
dade Autónoma.

2. A convocatoria haberá de
facerse cando menos con corenta e
oito horas de antelación, agás por
causas excepcionais, e farase cons-
ta-lo lugar, a data, a hora e tamén a
orde do día, que só poderá ser
modificada pola vontade da
maioría dos membros do Consello.

Artigo 11

1. O Consello Asesor quedará
validamente constituído en pri-
meira convocatoria cando estean
presentes a metade máis un dos
seus membros, incluído o presi-
dente ou quen faga as súas fun-
cións. En segunda convocatoria,
que terá lugar logo de vintecatro
horas, quedará validamente cons-
tituído for cal fo-lo número de
asistentes. Cada sesión comenzará
coa lectura da orde do día a cargo
do secretario e coa aprobación, se
procede, da acta da sesión anterior.

2. Agás nos casos establecidos
especificamente nesta Lei, os
acordos son tomados por maioría.
En caso de empate decidirá o voto
de quen presida.

Artigo 12

Ás sesións do Consello Asesor
poderá asisti-lo Delegado Territo-
rial de RTVE, con voz pero sen
voto.

Artigo 13

En tanto non sexan aprobadas as
partidas presupostarias ás que fai
referencia o artigo 7, habilitaranse
os créditos precisos para o funcio-
namento do Consello Asesor.

Disposición transitoria primeira

O Consello Asesor constituirase
no prazo máximo dun mes a partir
da entrada en vigor desta Lei.

Disposición transitoria segunda

No prazo máximo de tres meses
a partir da constitución do Conse-
llo Asesor, a Xunta de Galicia, a
proposta do propio Consello,
aprobará o Regulamento de execu-
ción e desenvolvemento da pre-
sente Lei.

Santiago de Compostela, 9 de
decembro de 1983

Gerardo Fernández Albor
Presidente
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