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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 25 de la Llei 7/85 de 2 d'abril establix que el municipi, per a la
gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promou-
re qualsevol classe d'activitats i proporcionar tots els servicis públics que con-
tribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Eixos serveis públics que proporcionen els municipis en l'àmbit de les seues
competències s’han de gestionar per mitjà d'alguna de les formes previstes en els arti-
cles 85 i següents de la mateixa llei, així com en el Reglament de Servicis de les Corpo-
racions Locals, aprovat per Decret de 19 de juny de 1955. Així mateix, s’han de tenir
en compte els principis establits en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte del seu fi-
nançament.

La Llei 31/1987, de 18 de desembre, d'Ordenació de les Telecomunicacions, en
l'article 26.3, apartat a), establia que els servicis de radiodifusió sonora en ones mètri-
ques amb modulació de freqüència podrien ser explotats per les administracions públi-
ques o els seus ens públics amb competència en la matèria, directament d’acord amb la
legislació sobre mitjans de comunicació social, i per les corporacions locals de manera
indirecta per mitjà de concessió administrativa. S'atorgava així per primera vegada
rang legal a l'ordenació jurídica de la radiodifusió sonora a Espanya.

Per tal motiu, la Llei 11/1991, de 8 d'abril, d'Organització i Control de les
Emissores Municipals de Radiodifusió Sonora, naix amb la finalitat de dotar-les
de l'empara legal necessària, en compliment del que disposa l'article 20.3 de la
Constitució, i completa així el seu règim jurídic.

Així mateix, ha de tindre's en compte allò que disposa la Llei Orgànica
10/1991, de 8 d'abril, sobre Publicitat Electoral en Emissores Municipals de Ra-
diodifusió Sonora, que limita per a estes el repartiment dels espais gratuïts de
propaganda electoral regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, exclusivament per a les campanyes d'àmbit munici-
pal.

Finalment, no podem oblidar el Reial Decret 1273/1992, de 23 d'octubre, que re-
gula l'atorgament de concessions i l'assignació de freqüència per a l'explotació del servi-
ci públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència per les
corporacions locals, i el Decret 38/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, que adap-
ta l'anterior a la Comunitat Valenciana.

Conseqüents amb tot allò que s'ha exposat, este Ajuntament de Torrent, en sessió
plenària de data _______ va aprovar el text següent de Reglament Intern de l'Emissora
Municipal de Freqüència Modulada Ràdio Municipal de Torrent.
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TÍTOL I

CAPÍTOL I

RÈGIM JURÍDIC DE L'EMISSORA MUNICIPAL

Article 1

Constituïx l'objecte del present reglament la regulació, l’organització i el
control de la prestació del servici municipal de radiodifusió sonora en ones mè-
triques amb modulació de freqüència, per a ser explotat per la corporació muni-
cipal de Torrent, denominat “Emissora Municipal de Torrent” (Ràdio Municipal
de Torrent o un altre nom), que emetrà en la freqüència modulada _____.

Article 2

L'emissora municipal és una entitat funcional sense personalitat jurídica
pròpia, de caràcter cultural, educatiu i informatiu que s’ha de regular pel que
disposen la lleis i este reglament, i que proporciona, a través de la programació,
un servei essencial al municipi de Torrent.

Article 3

L'emissora municipal constituïx un patrimoni de propietat municipal i que
es gestiona, de conformitat amb el que disposen els articles 85.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 67.1.a) del Re-
glament de Servicis de les Corporacions Locals, directament pel mateix Ajuntament,
sense perjuí de la col·laboració externa que siga necessària a través de contractes de
servicis o convenis de col·laboració, que si és el cas, se celebren amb els particulars a fi
de facilitar la participació ciutadana en l'elaboració i gestió de programes.

Article 4

El domicili de l'emissora municipal així com dels estudis s'ubica en els
locals de propietat municipal situats a l'av. al Vedat, núm. 103-2a de Torrent
(València).

No obstant això, en funció de les necessitats, podrà traslladar-se a altres
dependències amb l'acord previ del Ple de la corporació.

CAPÍTOL II

FINS DE L'EMISSORA I PRINCIPIS GENERALS

Article 5
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Constituïx el fi essencial d'esta emissora municipal, la radiodifusió desti-
nada al públic en general de Torrent, amb fins culturals, educatius, artístics i
informatius.

Esta finalitat s’ha de dur a terme d'acord amb els criteris de respecte,
promoció i defensa dels valors de l'ordenament constitucional.

Article 6

L'emissora municipal ha de dur a terme la seua activitat tot mantenint
com a objectius fonamentals d’actuació, els següents:

a) La comunicació entre els hòmens i les dones de Torrent, en particular, i de la
província de València, la Comunitat Valenciana i Espanya en general, in-
formant d'una manera objectiva de les activitats de la corporació municipal,
associacions i col·lectius municipals, així com de la resta de la informació
local, provincial, regional, nacional i internacional.

b) Estimular la participació ciutadana en la vida municipal, per a la qual cosa ha
de facilitar l'accés a l'emissora a les persones o grups que ho sol·liciten, sen-
se perjuí de salvaguardar la planificació i ordenació de les emissions i pro-
grames previstos des de l'organització interna de l'emissora.

c) Promoure la cultura i l'esport en l’àmbit local i en totes les seues facetes, a
través de tots els programes que siguen necessaris i facilitar la participació
de les diferents associacions, grups culturals i esportius del municipi de Tor-
rent.

d) Emetre programes de caràcter recreatiu i musical, dins d'uns nivells
mínims de qualitat i promoure l'educació musical dels ciutadans.

e) Facilitar la comunicació intercultural, a l'efecte d'aconseguir una ade-
quada integració social dels ciutadans immigrants en el municipi.

f) Garantir el dret de rectificació respecte d’informacions radiodifoses per esta
emissora en els termes establits per la normativa estatal sobre esta matèria i
la normativa autonòmica que la desplega.

Article 7

L'activitat d'esta ràdio s'ha d’inspirar, en tot cas, en els principis se-
güents:

a) L'objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions.
b) La separació entre informacions i opinions, la identificació dels que

emeten estes últimes i la seua llibertat d’expressió amb els límits 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

aquells drets i llibertats que reconeix la Constitució.
e) La protecció de la joventut i de la infància.
f) El respecte dels valors d'igualtat arreplegats en l'art. 14 de la Constitu-

ció.
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g) El foment i la defensa de la cultura i dels interessos locals, així com la
promoció de la convivència i afavorir, a estos efectes, la participació
de l'àmbit territorial de la cobertura.

h) El foment de la identitat valenciana a través de la difusió dels valors
culturals i lingüístics del poble valencià en tota la seua riquesa i varie-
tat.

i) La protecció dels drets i la dignitat de la dona i la promoció efectiva de
la igualtat sense distinció de sexe.

j) El foment de comportaments que tendisquen a la utilització correcta
dels recursos naturals i a la preservació del medi ambient.

k) La promoció i la defensa dels drets i interessos legítims dels consumi-
dors i usuaris.

TÍTOL II

ÒRGANS DE GOVERN I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Article 8

1. Són òrgans de govern de l'emissora municipal els següents:

- La Presidència.
- El Consell Assessor.

2. El director o directora és l’òrgan de gestió de l'emissora municipal.

CAPÍTOL I

LA PRESIDÈNCIA

Article 9

La Presidència correspon a l'Alcaldia de l'Ajuntament o regidor en qui
delegue, i li correspon:

a) Dirigir, impulsar i inspeccionar el servici demanant els assessora-
ments tècnics que considere necessaris.

b) Desenvolupar la gestió econòmica del servici d’acord amb el pressu-
post aprovat.

c) Totes aquelles altres funcions conferides per la legislació vigent, sen-
se perjuí de les delegacions que puga efectuar en altres òrgans mu-
nicipals o en els regidors delegats conforme a la legislació de règim
local.

CAPÍTOL II

EL CONSELL ASSESSOR
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Article 10

1. Al Consell Assessor de l'emissora municipal li corresponen les funci-
ons d'òrgan de proposta, estudi, informe i consulta dels assumptes relatius a
esta.

2. El Consell Assessor de l'emissora municipal ha d’estar integrat per:

- 11 regidors electes, designats pel Ple de la corporació a proposta dels
grups polítics municipals en proporció a la representació d'estos en
aquell. Hi actuarà com a president, la persona que entre ells trien.

- Dos vocals nomenats pel Ple de la corporació a proposta de la Presi-
dència d'entre tècnics i/o professionals de capacitat i competència re-
coneguda, amb veu i vot.

- El director de l'emissora municipal.
- El secretari, que ha de ser el secretari general de l'Administració Muni-

cipal o funcionari en qui delegue, qui tindrà veu però no vot.

Article 11

Són funcions pròpies del Consell Assessor respecte de l'emissora muni-
cipal:

- Assistir directament a la Direcció en els assumptes del funcionament
de l'emissora.

- Vetlar pel compliment en la programació del que disposa el capítol II
del títol I del present reglament, així com exercir el control de l'activi-
tat de gestió del servici públic de radiodifusió sonora.

- Preparar, juntament amb la Direcció, i elevar a l'òrgan competent per tal que
l’aprove, la programació de l'emissora sobre la base del compliment dels fins
proposats en este reglament i la legislació vigent.

- Proposar al Ple de l'Ajuntament amb caràcter anual la consignació en el Pres-
supost General de la corporació de les partides pressupostàries que siguen
necessàries per a la adequada prestació del servici.

- Totes les facultats que li siguen conferides específicament en el pre-
sent reglament.

Article 12

El Consell Assessor s’ha de reunir una vegada al trimestre, sempre que
així ho considere necessari el president, o a petició d'un terç del nombre de
membres del Consell Assessor.

CAPÍTOL III

EL DIRECTOR DE L'EMISSORA

Article 13
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El director de l'emissora municipal ha de ser nomenat per la Presidència
a proposta del Consell Assessor, entre el personal propi de l'Ajuntament de
Torrent o de qualsevol administració pública, o entre professionals del sector
privat amb titulació i/o experiència adequada.

Article 14

El director de l'emissora és l'òrgan de gestió i direcció de l'emissora mu-
nicipal i ha d’assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell As-
sessor de l'emissora municipal.

Així mateix, té les funcions següents:

a) Complir i fer complir tot el que es referix a la gestió i administració de
l'emissora amb subjecció al present reglament i als acords dels òr-
gans de govern de l'emissora municipal.

b) Elevar al Consell Assessor, els informes i les propostes que perto-
quen en relació amb la bona marxa de l'emissora municipal.

c) Rebre i tramitar tota la correspondència relacionada amb les funcions
del càrrec.

d) Proposar a la Presidència els nomenaments de la resta del personal i
col·laboradors de l'emissora municipal, així com dels servicis neces-
saris.

e) L'ordenació de la programació d'acord amb els principis bàsics fixats
en el present reglament.

f) L'elaboració de la proposta de consignació pressupostària, la qual
haurà de ser aprovada pel Consell Assessor.

g) Analitzar els projectes de nous programes presentats per qualsevol
persona o col·lectiu per a ser debatuts i, si pertoca, aprovats pel
Consell Assessor.

Article 15

1. El càrrec de director de l'emissora municipal és incompatible amb el
mandat de regidor, així com amb qualsevol vinculació directa o indirecta a em-
preses publicitàries, de producció de programes radiofònics, cases discogràfi-
ques o qualsevol tipus d'entitats relacionades amb el subministrament de qual-
sevol material a esta emissora.

2. L'exercici d'este càrrec no merita drets de contingut econòmic, sense perjuí de
les indemnitzacions que pertoquen per motiu del servici, conforme a la normativa vigent
d'aplicació.

TÍTOL III

EL PERSONAL DE L'EMISSORA MUNICIPAL
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Article 16

El personal de l'emissora municipal està integrat per:

- Director/a.
- Personal propi de l'Ajuntament assignat al servici de l'emissora munici-

pal per mitjà de la relació de llocs de treball.
- Col·laboradors.
- Col·laboradors honorífics.

Article 17

El director/a de l'emissora municipal es regix pel que establix el capítol III
del títol II del present Reglament. La duració del càrrec ha de ser igual o inferior
a quatre anys, i ha de cessar en el moment del cessament de la corporació. No
obstant això, ha de romandre en funcions fins al nomenament del nou director/a
pel nou alcalde, de conformitat amb el que disposa el present reglament.

Article 18

El personal col·laborador ha de ser designat per l'òrgan competent, de
conformitat amb la normativa de règim local, bé per mitjà de contractes admi-
nistratius de servicis a què es referixen els articles 277 i següents de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic o, si és el cas, a tra-
vés dels convenis de col·laboració que, si s’escau, se celebren amb els particu-
lars a l'efecte de facilitar la participació ciutadana en l'elaboració i gestió de
programes, a què es referix l'article 4.1,d) de la mateixa llei.

Article 19

La Presidència pot nomenar aquells col·laboradors honorífics que, pel
seu coneixement sobre determinades matèries, per l’interés per adquirir conei-
xements radiofònics, o qualsevol altra circumstància, facen aconsellable al di-
rector proposar que els nomenen, amb un informe previ del Consell Assessor,
per tal d’aconseguir una major varietat i diversitat de temes en la programació
de l'emissora.

Article 20

El treball dels col·laboradors honorífics ha de ser sempre gratuït i sense
que els designats adquirisquen cap tipus de dret ni obligació, per mitjà de la
firma del document corresponent.

TÍTOL IV

RÈGIM ECONÒMIC

Article 21
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1. L'emissora municipal ha d’administrar els recursos, complir les obliga-
cions contretes i portar la comptabilitat i la resta d'operacions economicofinan-
ceres d'acord amb el que disposa la Llei d'Hisendes locals i en execució de les
partides pressupostàries consignades a este efecte.

2. L'exercici econòmic ha de ser anual i ha de coincidir amb l'any natural.

Article 22

Per a cada exercici econòmic, el director o directora ha d’elaborar una
proposta de consignació pressupostària en matèria d'ingressos i despeses, per
a garantir la prestació adequada del servei. La proposta de consignació ha ser
aprovada pel Consell Assessor i remesa al Ple de la corporació per tal que
l’aprove, conjuntament amb el Pressupost General de la corporació.

Article 23

1. L'emissora ha de comptar amb els ingressos comercials provinents de la pu-
blicitat que es consignen anualment en el Pressupost de la corporació, sense perjuí de
l'establiment d'altres assignacions pressupostàries necessàries per a la prestació adequa-
da del servici.

2. Les tarifes de publicitat han de ser aprovades pel Ple de la corporació.

TÍTOL V

PROGRAMACIÓ I CONTROL

CAPÍTOL I

DIRECTRIUS DE PROGRAMACIÓ

Article 24

El Consell Assessor ha de definir la línia editorial i les pautes dels distints
serveis informatius i culturals de l'emissora.

Article 25

La Presidència pot fixar periòdicament les obligacions que es deriven de
la naturalesa de servici públic de l'emissora municipal, amb la consulta prèvia al
Consell Assessor, així com pot fer-les complir.

Article 26

La Presidència pot fer que es programen i difonguen totes les declaraci-
ons o comunicacions oficials d'interés públic que estime necessàries, amb indi-
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cació de l’origen. Per raons d'urgència, apreciades pel mateix òrgan de decisió,
estos comunicats i declaracions tindran efecte immediat.

Article 27

L'horari mínim d'emissió és de huit hores diàries i s’ha de garantir que un
mínim del 25 per 100 del temps total d'emissió es destine a programació espe-
cífica sobre el municipi, així com que el 50 per 100 del temps total d'emissió ho
siga en valencià, ja que Torrent és un municipi de predomini lingüístic valencià,
d’acord amb l'article 35.3 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ense-
nyança del Valencià, i s’ha de respectar en tot cas el que disposa l'article 26
d'este mateix text legal.

Article 28

L'emissora podrà intercanviar programes d'elaboració pròpia, així com
emetre programes produïts per altres emissores de titularitat pública, sense que
en cap cas puga formar part de cadenes de radiodifusió sonora.

Article 29

1. Podran realitzar programes i emetre'ls, totes les persones, grups o
col·lectius que ho desitgen en els termes que s'establixen en el present regla-
ment.

2. Els temes i guions de programació poden ser de qualsevol índole.

3. L'emissora municipal no es fa responsable de les conseqüències jurídiques o
de qualsevol altre tipus que es deriven de les actuacions i opinions expressades en pro-
grames elaborats per persones o grups.

Article 30

Tramitació de programes:

A) Recepció de programes:

1. Per a la realització d'un programa de ràdio haurà de presentar-se una
memòria en què s'incloga:

a) Tipus de programa i guió.
b) Freqüència d'emissió.
c) Duració del programa en hores i dies.
d) Persona, persones o grups que han de fer el programa.

2. El director de l'emissora ha d’informar sobre el contingut dels progra-
mes rebuts i sobre el que considere més adequat en eixe moment, al Consell
Assessor.
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3. El Consell Assessor és l'encarregat d'aprovar la viabilitat del programa
presentat i avalat pel director.

B) Realització de programes:

1. Poden realitzar el programa radiofònic tota persona, persones o grups
que hagen rebut l'informe favorable del Consell al seu projecte.

2. En tot el desenvolupament del programa s’han de sotmetre a les indi-
cacions tècniques del director de l'emissora.

3. Els programes poden ser en directe o gravats.

4. Per a la gravació del programa ha de presentar-se la memòria detalla-
da del contingut i programa.

5. També ha d'emplenar la fitxa del desenvolupament temporitzat del
programa, així com la corresponent a la publicitat emesa en el programa.

6. Els programes quedaran gravats a disposició del públic durant les 72
hores següents a l’emissió. L'emissora municipal pot després conservar-los o
esborrar-los, segons considere.

7. Tot programa realitzat quedarà en propietat de l'Ajuntament de Tor-
rent, l’autor no pot reclamar el programa ni els drets d'autoria. S’ha d’incriure en
el Llibre de Programes que a este efecte s'habilite.

CAPÍTOL II

PERÍODES I CAMPANYES ELECTORALS

Article 31

Durant les campanyes electorals s'apliquen les previsions de la Llei Or-
gànica 10/1991, de 8 d'abril, de Publicitat Electoral en Emissores Municipals de
Radiodifusió Sonora.

CAPÍTOL III

PLURALISME DEMOCRÀTIC I ACCÉS
ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Article 32

La disposició d'espais radiofònics s’ha de concretar de manera que ac-
cedisquen a este mitjà de comunicació els grups socials i polítics significatius.
Amb este fi, el Consell Assessor, d'acord amb el director de la ràdio, i en l'exercici de
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les competències respectives, han de tindre en compte criteris objectius com ara repre-
sentació política i/o sindical, així com d'implantació social i altres de similars.

CAPÍTOL IV

DRET DE RECTIFICACIÓ

Article 33

1. Qui patira lesió directa i expressa en els seus interessos morals legí-
tims, en virtut de dades o fets contraris a la veritat i difosos a través d'una in-
formació radiofònica, pot sol·licitar per escrit, en el termini de set dies des de la
difusió de la informació, que siga transmesa la rectificació corresponent.

2. La petició de rectificació, que haurà d'acompanyar-se de la documentació en
què es base o contindre la indicació del lloc en què esta es trobe, s’ha de dirigir al direc-
tor de l'emissora, qui haurà de pronunciar-se en un màxim de 48 hores.

3. La denegació de la rectificació per part del director de l'emissora dona
accés a sol·licitar la mateixa rectificació al Consell Assessor, el qual ha de re-
soldre en el termini de deu dies.

4. La difusió, si és el cas, de la rectificació que acorde el Consell Asses-
sor s’ha de subjectar a les exigències que deriven de la naturalesa del mitjà i
les necessitats objectives de la programació.

5. Acordada la rectificació, haurà de ser emesa en un termini no superior
a set dies.

TÍTOL VI

BÉNS I EQUIPS

Article 34. Utilització d'equips.

1. La utilització de la infraestructura tècnica de l'emissora municipal va a
a càrrec del director.

2. Només poden utilitzar-se els equips per a la realització exclusiva de
programes de ràdio.

3. No poden traure's del recinte els equips que, a juí tècnic, puguen ser
objecte d'un ús inadequat per les seues característiques.

4. Poden utilitzar-se i traure's fora del recinte aquells equips que estiguen desti-
nat a este fi i que siguen per al desenvolupament del programa, per a la qual cosa han de
tenir l'autorització expressa del director i han d’emplenar la fitxa corresponent.
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5. Poden utilitzar els equips, aquelles persones o grups que el director
estime convenient, sempre que tinguen els mínims coneixements tècnics exi-
gits.

6. Queda totalment prohibida la utilització d'estos equips si no té com a fi
l'elaboració de programes de ràdio.

7. S'ha d’habilitar un Llibre d'Inventaris per tal de registrar els béns i
equips.

Article 35. Discografia.

1. Tot el material discogràfic és propietat de l'Ajuntament de Torrent.

2. La compra de material discogràfic l’ha de dur a terme el director de
l'emissora amb l'empresa o establiment que es considere oportú.

3. S’ha de portar un control estricte de totes les entrades i eixides que hi
haja en el material discogràfic en els llibres d'altes i baixes que s'habiliten a es-
te efecte.

4. No es permet el préstec de material discogràfic a particulars, excepte
amb l'autorització expressa del director i sempre que siga per a utilitzar-lo en un
programa de ràdio.

Article 36. Altres normes.

1. La Presidència pot fer ús del temps que crega oportú per a fer arribar
al municipi bans o notícies d'interés general.

2. L'emissora municipal ha de col·laborar amb les Forces i Cossos de
Seguretat, Protecció Civil, etc., en tasques humanitàries, urgents, de seguretat
municipal i d'extraordinària necessitat sempre que estes forces ho estimen
oportú.

3. S’ha de tindre un Llibre d'Honor en l'emissora per a ser utilitzat per les
visites distingides.

4. No es permet l'entrada en les instal·lacions de l'emissora municipal a
les persones no autoritzades.

5. Dins de les instal·lacions ha d'observar-se una conducta cívica i res-
pectuosa.

6. Queda prohibit faltar al respecte i a l'honor de les persones i dels ens.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
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Única. En tot allò que no està previst en estos estatuts, s'ha d’aplicar el que
preveu la legislació de Règim Local i la resta de legislació i normativa vigent en
cada moment.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Este Reglament entra en vigor una vegada publicat el text íntegre en el Butlle-
tí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini previst per l'article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril.

Segona. La Presidència amb un informe previ del Consell Assessor queda facultada per
a dictar quantes ordes i instruccions resulten necessàries per a l'adequada interpretació i
aplicació d'este Reglament.


