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A REGULACIÓN DE CONTIDOS PROPICIADA 
DENDE O CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS 

E AUDIOVISUAL DE GALICIA 
 
 

Consideracións para a súa articulación 
 

 
1. OBXECTO DESTAS CONSIDERACIÓNS 
 

O desenvolvemento do sector audiovisual en España 
estase a ver estimulado polas perspectivas que se abren 
para este coa nova axenda política, unha axenda na que 
se apuntan dous horizontes que se interconectan e que, 
malia que están en dous planos diferentes, van obrigar a 
reformular o ordenamento audiovisual autonómico.  
 
O primeiro deses horizontes é o derivado dos anuncios 
de reconsiderar o ordenamento autonómico e a 
subseguinte actualización do Estado das Autonomías, tal 
como se concibiu na Constitución de 1978 e nos 
sucesivos estatutos, co que iso supón de repensar as 
competencias e de incorporar formulacións novas en 
materias que non se contemplaban a finais dos setenta, 
pero que hoxe, dados os cambios sociodemográficos e 
económicos e as novas aplicacións e servizos da 
sociedade multimedia, levarán os novos estatutos 
autonómicos a ámbitos competenciais non previstos 
naqueles momentos. Isto obrigará, ademais, a que dende 
as administracións autonómicas se desenvolvan plans e 
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políticas específicas e a que os novos axentes e 
operadores teñan que lograr aplicacións efectivas. 
 

O segundo dos horizontes abriuse ao anunciarse unha 
reformulación do papel dos medios de comunicación de 
propiedade estatal, con especial referencia á 
independencia de RTVE e ao seu financiamento, pero 
tamén ao se formular a necesidade dun novo 
ordenamento regulamentario do audiovisual, o ineludible 
compromiso de poñer en marcha a TDT, sacar da 
alegalidade a televisión local e crear un Consello do 
Audiovisual. O que obrigará, neste último caso, a revisar 
as formulacións e competencias dos consellos 
autonómicos existentes. Formulación que terá que 
facerse, en definitiva, en función do que resulte da 
revisión do Estado das Autonomías aludido. 

 
Por iso, as consideracións que seguen e que lle dan corpo 
a esta proposta sobre como estimular a regulación de 
contidos dende o Consello Asesor de Telecomunicacións 
e Audiovisual de Galicia, teñen que empezar facendo 
unha breve referencia ao necesario seguimento de como 
evolucionará a axenda audiovisual, en especial polo que 
iso supón para as novas competencias autonómicas e 
para as específicas que han asumir os consellos 
audiovisuais respectivos que, no caso galego, como xa 
acontece no catalán, permitirán crear grupos de traballo e 
de coordinación de iniciativas á hora de acelerar o 
proceso de implantación de sistemas de regulación e 
corregulación anticipatorios ao que se proporá dende os 
marcos estatais que todos parecen propiciar. 
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En concreto, e no que respecta á posible actuación do 
Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de 
Galicia en materia de regulación de contidos televisivos, 
nas recomendacións finais insístese na oportunidade do 
seu inmediato comezo e recoméndase que, mentres 
chegan as propostas estatais, sexa xa o propio Consello 
quen asuma a competencia de analizar, seguir e propoñer 
actuacións que se articulen coas iniciativas derivadas da 
axenda do audiovisual xa aludida e que permitan unha 
transformación operativa dos recursos e potencialidades 
contemplados na propia Lei 6/1999, na que se creaba o 
Consello e tamén no Decreto 276/1999, polo que se 
estipulaba a súa composición e funcións. 
 
A regulación de contidos preséntase, así, como unha 
oportunidade para que o Consello amplíe a aplicación 
efectiva das súas competencias asesoras e se exercite no 
funcionamento de actividades que o preparen para unha 
eventual transformación, en consonancia coas novas 
regulacións que se vaian arbitrando para o sector. Tales 
actuacións non serán, polo tanto, estrañas a un órgano 
asesor creado para a integración e a participación dos 
diferentes axentes, dende os seus inicios (artigo 13.1, da 
Lei 6/1999), e tamén dende o seu carácter consultivo e 
asesor, polo que se configuraba para a mediación, a 
arbitraxe e o autocontrol, sempre que a este se 
sometesen voluntariamente os que deberían aplicalo. De 
feito, xa no artigo 13-2 se sinalaba expresamente que 
tales desenvolvementos serían propiciados polo Consello, 
sempre que o solicitasen as partes. 
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Non obstante, a aparición de novos medios capaces de 
difundir globalmente contidos nocivos, coa súa crecente 
accesibilidade e xeneralización e tamén co estraño 
camiño que tomaron determinadas programacións nas 
frenéticas carreiras por captar audiencias, fixo que o 
telelixo empece a ser un contido cotián que ameaza os 
máis débiles, contra o que se alzan voces e comentarios e 
aos que se lles anuncian propósitos de pecharlles o paso, 
se é que antes os operadores non se ateñen a uns límites 
que diten eles mesmos. Límites que deberán estar 
impulsados por unhas actitudes de responsabilidade 
social, pero sobre todo pola necesaria adecuación ás 
esixencias dun servizo público e ao respecto, xunto aos 
dereitos da audiencia, dos dereitos cidadáns e, moi 
especialmente, aqueles que se refiren ao dereito á 
intimidade, á honra e á propia imaxe, como lembraba 
recentemente un directivo dunha cadea de cobertura 
estatal ao presentar un código propio de regulación e que 
se concretaba en menos de dúas ducias de 
recomendacións que, por outra parte e como se sinalaba 
na presentación, non se afastaban do que dita o sentido 
común e do que se veu promovendo dende sempre nos 
códigos de conduta e nos libros de estilo xornalísticos. 
 
A regulación de contidos actualizará, polo tanto, mesmo 
normas que hai máis dunha década se acordaron entre o 
entón Ministerio de Educación e Ciencia e os diferentes 
axentes e que pronto foron desbordados pola realidade 
ou esquecidas á hora da súa posible aplicación cotiá. E 
enmarcaríase na corrente de recomendacións xurdida nos 
ámbitos decisorios e regulamentarios da Unión Europea, 
como logo se fará alusión. Pero esta non pode verse 
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como algo definitivo, senón como un complemento activo 
á regulación que é preciso perfilar e como un elemento 
que permita dar paso a unha corregulación efectiva que 
haberá que poñer en práctica canto antes. 
 
Para iso, é preciso que se recorden os marcos aos que 
obrigan as esixencias dun servizo público, como é a 
televisión, ou os dereitos da audiencia, pois é dende estes 
presupostos dende os que é posible iniciar a regulación, 
xa que esta non pode iniciarse dende un baleiro 
regulamentario ou de principios ineludibles, nin cabe 
facerse á marxe das condicións que determinan os 
dereitos cidadáns e sociais. 
 
Xa que logo, as consideracións que seguen fanse ante as 
expectativas dun novo marco regulamentario e de 
desenvolvemento do audiovisual, co fin de conseguir que 
dende a regulación se avance en novos procesos de 
cooperación e responsabilidade cidadá. Pero fanse 
sabendo que os consellos audiovisuais, xa sexa 
meramente asesores ou consultivos, xa sexa órganos 
independentes con maiores capacidades operativas, terán 
que xogar un papel relevante nestes procesos de definir 
uns límites e de orientar as boas prácticas en materia de 
contidos. 
 
De aí, que nestas consideracións se traten de suxerir 
procedementos de actuación que, a partir das actuais 
competencias do Consello Asesor das Telecomunicacións 
e Audiovisual de Galicia, se poidan acometer. E inténtase 
facelo dende un marco de principios e dereitos que 
faciliten a regulación que se pretende e dende a cal se 



 

 
 

8 

8 

REGULACIÓN 
 

poderán abordar outros temas de cooperación e 
desenvolvemento do sector.  
 
Suxestións, en definitiva, para ser tomadas como unha 
achega ao labor da Comisión Permanente do Consello e 
da súa Comisión do Audiovisual, que son as que terán 
que decidir e propoñer as liñas que ao final se estimen 
como máis oportunas e que permitirán contar, no menor 
prazo posible, cun axeitado sistema de regulación de 
contido, definido polos axentes e polas partes 
interesadas que están presentes na realidade audiovisual 
galega. 
 
 

2. A REGULACIÓN NAS NOVAS PERSPECTIVAS DO 
DESENVOLVEMENTO E DO AUDIOVISUAL 

 
Tal como se acaba de sinalar, a necesidade de regulación 
de contidos fíxose máis patente nos últimos tempos e 
cobrou un interese inusitado máis recentemente, ata o 
extremo de que nalgunhas iniciativas políticas orientadas 
a configurar un Consello do Audiovisual estatal, se sinala 
que o fomento daquela sería o seu labor principal. Non 
obstante, o tema non se pode illar doutras accións que é 
necesario emprender, nin do desenvolvemento de 
normativas de aplicación xeral, nin pode deixarse á 
iniciativa das partes unha actividade que se debe 
enmarcar, como xa se sinalou, en principios xerais e en 
directivas sobre os dereitos que se deben respectar e 
promover. 
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Ademais, a regulación non é un concepto ou unha 
práctica nova, pois fanse referencias a ela en 
determinadas normativas comunitarias e, moi 
especialmente, a partir da presentación do Libro verde 
sobre a protección dos menores e da dignidade humana 
nos servizos audiovisuais e de información, de 1996. E 
para analizar o seguimento da aplicación deses principios 
e recomendacións que nel se reflicten, a Comisión 
elaborou unha comunicación dirixida ao Consello, ao 
Parlamento Europeo, ao Comité Económico e Social e ao 
Comité das Rexións, do 18 de novembro de 1997, tras a 
cal, na proposta de Recomendación do Consello, se 
sinalaba expresamente: 
 
a) Que o respecto aos principios fundamentais da 

protección dos menores e á dignidade humana é 
unha condición indispensable para o 
desenvolvemento destes servizos audiovisuais e de 
información, que require un ámbito de confianza. 
 

b) Que, tendo en conta a diversidade de 
sensibilidades culturais, débese cumprir 
estritamente o principio de subsidiariedade e, para 
unha mellor eficacia normativa, han de elaborarse 
de forma coherente os marcos nacionais de 
regulación, que deben permitir a súa avaliación no 
eido europeo. 

 
c) Que, debido a todo iso, a recomendación 

formulada pola Comisión se estruturaba arredor de 
tres eixes. A saber: 
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- Unha metodoloxía para tratar especificamente 
as cuestións relacionadas coa protección dos 
menores e coa dignidade humana. 

 
- Unhas directrices comúns para a aplicación 

nacional dun marco de regulación. 
 

- Iniciativas comúns que han desenvolver todas 
as partes interesadas, para facilitar o acceso a 
contidos de calidade. 

 
A partir desta comunicación, púidose ver que na 
proposta de recomendación o Consello lles suxería os 
estados membros que calquera regulación debe 
basearse en: 
 

1. A plena participación das partes interesadas. 
 
2. A elaboración de códigos de conduta 

orientados á protección referida e aos 
procedementos que han de seguirse en caso 
de conculcarse os devanditos códigos. 

 
3. A cooperación a nivel europeo.  

 
4. A avaliación continuada dos marcos de 

regulación e a súa actualización. 
 

Tal desenvolvemento da regulación enmarcábase, como 
non podía ser doutro xeito, en: 
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- O establecemento dun método europeo de 
clasificación de contidos. 

 
- O complemento do marco normativo, 

impulsando novos métodos para a protección 
pretendida. 

 
- A adopción de medidas para identificar, 

perseguir e castigar os delitos. 
 

De forma que, entre outras accións, instábase para: 
 

1. Dotar de estruturas representativas o 
conxunto das partes implicadas, de forma que 
iso facilitase a cooperación e a coordinación 
no eido europeo e internacional. 

 
2. Respectar os códigos de conduta que se 

arbitren.  
 

3. Avaliar e contrastar as diferentes medidas que 
se tomen a nivel estatal. 

 
Á vista de todo iso, o Comité Económico e Social, no seu 
Ditame do 29 de abril de 1998 sobre a proposta de 
recomendación aludida, recordou que os principios 
normativos que hai que considerar son, como mínimo e 
entre outros, os seguintes: 
 

a) Que todo tipo de regulación, debe ser 
sensible, proporcionada e non discriminatoria. 
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b) Que a regulación fomentará o 
desenvolvemento dos novos servizos, 
proporcionando un medio flexible para 
adaptar a crecente globalización e a rápida 
aparición deses novos servizos. 

 
c) Que se debe utilizar ao máximo a normativa, a 

política e os procedementos existentes, nos 
casos en que poidan ser adoptados 
automaticamente para os novos servizos. 

 
d) Que se deben poñer en práctica 

procedementos que aseguren a avaliación 
periódica das políticas autorreguladoras.  

e) Que a regulamentación ten que chocar o 
menos posible cos principios fundamentais do 
dereito á intimidade e á liberdade de 
expresión. 

 
A estas consideracións, o Comité das Rexións engadiu, 
no seu Ditame do 14 de maio de 1998, que a fórmula de 
recomendación era a axeitada, pois fomentaba a 
participación voluntaria de todas as partes interesadas 
na definición, posta en marcha e avaliación das medidas 
protectoras, ao tempo que se respectaba o principio de 
subsidiariedade, malia que lamentaba o descoñecemento 
e a falta de referencia aos ámbitos, poderes e axentes 
rexionais. Recordou, ademais, que os códigos de 
conduta constitúen un útil mecanismo de regulación 
preventiva, que garante que as normas sexan aceptables 
e que permitan reaccionar áxil e rapidamente ante 
comportamentos nocivos. Non obstante, resaltaba que a 
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regulación non debe ter como consecuencia a supresión 
do principio de responsabilidade das partes, nin pode 
substituír un marco normativo, senón que se debe 
inscribir sempre neste. Por último, engadiu, a avaliación 
periódica dos marcos nacionais de regulación constitúe 
un elemento fundamental para a eficacia e a 
credibilidade destes. 
 
É neste contexto no que cabe apreciar a continua 
referencia a que entre as competencias dos consellos 
audiovisuais figure sempre, de forma destacada, a 
promoción da regulación e da corregulación do sector, 
no ámbito territorial que corresponda. Ata o extremo de 
que é doado detectar como é a regulación un dos 
fenómenos con máis despregamento de propostas no 
sector audiovisual e que se conta entre os máis 
senlleiros, xa que se refire aos distintos extremos dos 
servizos audiovisuais. A saber, a publicidade audiovisual 
en xeral, a publicidade dirixida a determinados sectores 
da sociedade como os nenos ou a referida a 
determinados produtos, como os xoguetes. 
Compromisos de anunciantes e de radiodifusores que se 
foron concretando en códigos específicos que deberían 
coadxuvar na máis eficaz aplicación da normativa 
vixente respecto dos contidos audiovisuais, 
independentemente do soporte mediante o cal se 
transmitan ou difundan. 
 
A existencia destes códigos de regulación, códigos 
deontolóxicos ou outras figuras equiparables merece e 
mereceu do apoio activo e da promoción por parte de 



 

 
 

14 

14 

REGULACIÓN 
 

calquera Consello do Audiovisual, os cales deberán 
colaborar na súa implantación e efectiva aplicación. 
 
Neste sentido, cabe sinalar que tales códigos teñen a súa 
orixe remota na Directiva europea de 1989, sobre 
televisión sen fronteiras, que definía, no seu artigo 16, 
os principios que se deben seguir en relación coa 
protección da infancia fronte á publicidade e á 
televenda. Os principios que alí se relacionaban 
permitiron ir formulando códigos de conduta que poden 
servir de referencia nos procesos de regulación. A título 
de tal exemplo, convirá considerar: 
 

* O Código de conduta publicitaria, da 
Asociación para a regulación da Comunicación 
Comercial (1996), que se modificou no 2002. 

 
* O Código deontolóxico para a publicidade 

infantil, da Asociación Española de Fabricantes 
de Xoguetes coa Unión de Consumidores de 
España, de 1993. 

 
* O Código ético sobre publicidade en internet 

de autocontrol (1999), modificado por outro 
máis amplo, Confianza en liña, de 2002. 

 
E tamén os que nestes días anunciaron tanto Televisión 
Española como Telecinco e que poderían verse 
mellorados con só considerar os códigos de conduta, o 
estilo e as boas prácticas dos profesionais xornalísticos 
ou as recomendacións de pedagogos e psicólogos. 
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Estes códigos parten do presuposto da existencia dunha 
lexislación que se debe cumprir e que abrangue tanto 
normas internacionais, como as que se derivan da 
Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos do 
Neno, de 1989, como nacionais e autonómicas. A partir 
deste conxunto, cabe sinalar que a regulación 
publicitaria se describe como a resposta da industria 
publicitaria ao reto de tratar as cuestións referentes ás 
comunicacións comerciais, a través dun exercicio 
voluntario e comprometido de responsabilidade social, 
no canto  dunha lexislación detallada. A regulación 
constitúe un complemento da lexislación, un valor 
engadido ou un substituto desta naqueles ámbitos en 
que unha regulación externa, demasiado precisa e 
estrita, podería poñer en perigo a liberdade de expresión 
ou onde as materias para lexislar teñen efectos 
escasamente verificables. 
 
Así, cabe apuntar que nin a norma máis xeral nin a 
referencia a un determinado aspecto concreto constitúen 
un criterio inequívoco para determinar que anuncio 
publicitario está a incitar os menores á compra dun 
servizo.  A obriga do publicitario, do operador de 
televisión ou da autoridade reguladora que controla a 
publicidade é decidir, en caso de dúbida, se un anuncio 
transgride ou non a norma. Tomar tal decisión é un 
exercicio de regulación, isto é, de vontade de acatar a 
norma e de interpretala correctamente. 
 
O propósito da regulación é, polo tanto, un 
procedemento para comprometer máis directamente a 
responsabilidade dos axentes publicitarios e xerar unha 
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maior confianza e seguridade no público. Ten tamén un 
papel importante na educación e na cultura cívica da 
industria publicitaria, que debe consensuar os seus 
principios, discutilos e dispoñer os mecanismos para 
axustarse a eles. Igualmente, estimula a cooperación de 
todos os afectados. Constitúe, así, unha chamada á 
corresponsabilidade, como sinalaron algúns tratadistas 
dende o inicio da década dos noventa, fronte a un feito 
inevitable, pero non exento de perigos para a saúde 
mental, cultural ou mesmo física dos consumidores. 
 
Desta forma, cabe deducir, posto que a regulación é 
unha práctica máis informal que a lexislación e carece de 
capacidade coactiva, que a súa eficacia pode ser moi 
débil se non se dá un ámbito cultural favorable e se a 
súa aplicación e articulación non é asumida polas partes 
implicadas. Así mesmo, hai que observar, como xa se 
sinalou en referencias citadas, que a regulación non 
pode ser vista como unha escusa que exima o poder 
lexislativo das súas obrigas, nin as administracións da 
aplicación das normativas, senón como complemento a 
unha lexislación que, inevitablemente, non pode deixar 
de ter unha carácter moi xeral e ambiguo. 
 
 

3. AS FUNCIÓNS DO CONSELLO E A SÚA EVOLUCIÓN A 
PARTIR DAS SÚAS CAPACIDADES PARA PROPICIAR 
ESTUDOS E PROPOSTAS DE INTERESE 

 
O Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual 
de Galicia, creado pola xa citada Lei 6 6/1999 ten, entre 
as súas funcións, segundo o artigo 13.2, e despois de 
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determinar a súa configuración no artigo 13.1 como 
órgano de integración e participación dos diferentes 
axentes implicados para a arbitraxe e o autocontrol dos 
que voluntariamente o decidan, propiciar esas funcións 
en relación cos contidos dos medios de difusión 
audiovisuais que operan na comunidade autónoma. 
 
Tales funcións cabe enmarcalas, como xa se adiantou 
nas Notas sobre o desenvolvemento do Consello Asesor 
de Telecomunicacións de Galicia, (GAT 4/11.05.2004), 
nas novas perspectivas regulamentarias ás que se vén 
facendo alusión e que, de acordo cos criterios que veñen 
sendo usuais na normativa e recomendacións 
comunitarias, estimularían: 
 

a) A creación de consellos con competencias 
regulamentarias e sancionadoras sobre os 
contidos do sector audiovisual. 

 
b) A cooperación entre as distintas institucións 

asimilables. 
 

c) A separación entre a regulación dedicada ás 
infraestruturas daquela especificamente 
orientada aos contidos e á prestación de 
novos servizos. 

 
De acordo con tales criterios e se se atende ás 
recomendacións formuladas pola Comisión Europea en 
materia de regulación, cabe esperar que calquera 
actividade de regulación aplicable a un ámbito territorial 
ou de regulación para ese mesmo ámbito debería seguir 
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as directrices que se daban para a normativa xeral e que 
non eran outras que: 
 

- Limitarse ao mínimo necesario para lograr os 
obxectivos de coherencia e adecuación. 

 
- Reforzar a seguridade xurídica ante a 

complexidade dun mercado dinámico e 
global. 

 
- Pretender a neutralidade tecnolóxica. 

 
- Acomodarse aos principios doutras 

lexislacións e normativas de carácter máis 
xeral e xa existentes. 

 
Tales directrices, que son igualmente válidas para os 
contidos audiovisuais, deben articularse atendendo, 
como xa se recordou máis arriba ao facer referencia ás 
recomendacións comunitarias: 
 

a) Ao principio de proporcionalidade no grao de 
intervención e que non debería ser superior ao 
imprescindible. 

 
b) Á separación das normativas aplicables á 

difusión e aos contidos. 
 

c) A que calquera regulación ou corregulación 
non poden verse máis que como procesos 
complementarios, pero nunca suficientes, nin 
que suplan a necesaria normativa e actuación 
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das administracións públicas con competencia 
sobre o sector e o seu desenvolvemento. 

 
Así mesmo, e cando se sinalaron as características dos 
organismos reguladores salientouse, entre outros 
aspectos, que como os relativos aos contidos son 
esencialmente nacionais por natureza, posto que están 
directa e estreitamente relacionados coas necesidades 
culturais, sociais e democráticas dunha sociedade 
determinada, de conformidade co principio de 
subsidiariedade, a regulamentación dos contidos é unha 
responsabilidade primaria dos estados membros, o que 
é igualmente válido tamén para aquelas autoridades 
rexionais con competencias. 
 
Á vista de todo iso e tendo en conta as funcións 
asignadas ao consello e algúns dos exemplos existentes 
noutras comunidades autónomas, como é o caso de 
Cataluña, cabería considerar como funcións que cómpre 
ir asumindo, sen que iso supoña unha transformación no 
carácter consultivo, as seguintes actividades: 

 
a) Emitir informes previos respecto dos proxectos e 

disposicións de carácter xeral relativos ao sector 
audiovisual. 

 
b) Promover a adopción de normas de regulación do 

sector audiovisual. 
 
c) Propiciar que nesas normas se contemple, de xeito 

máis ou menos explícito: 
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* O respecto dos valores constitucionais na 
televisión e na radio galegas. 
 

* O respecto pola pluralidade lingüística e 
cultural no conxunto do sistema audiovisual 
galego. 

 
* O respecto, no ámbito das súas competencias, 

á lexislación relativa a contidos audiovisuais e 
publicidade.  
 

* Que se interese, a través de propostas á 
consellería correspondente, que se propicie 
das demais autoridades reguladoras ou das 
administracións públicas con competencias en 
medios de comunicación audiovisual, cuxas 
emisións se difundan en Galicia e non queden 
suxeitas ás competencias da consellería, a 
adopción das medidas adecuadas ante as 
condutas contrarias á lexislación relativa á 
programación e publicidade audiovisuais; así 
como interesar do Ministerio Fiscal, dende a 
consellería, a súa actuación nos casos en que 
as condutas detectadas poidan ser 
susceptibles de sanción penal. 

 
d) Elaborar anualmente un informe sobre a situación 

do sector audiovisual galego. 
 

É nesta liña na que o Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia creou 
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expresamente a súa Comisión do Audiovisual, co 
obxecto de: 
 

a) Facer un seguimento da evolución 
regulamentaria. 

 
b) Preparar os traballos que permitan un mellor 

coñecemento da situación e perspectivas do 
sector audiovisual en Galicia. 

 
A estas funcións iniciais virían sumarse agora as que 
permitisen que o Consello propiciase, de xeito efectivo e 
inmediato, o desenvolvemento da regulación de 
contidos,  e para iso será necesario: 
 

1. Considerar previamente os condicionantes cos 
que debería desenvolverse tal regulación e 
que veñen ditados polas esixencias do servizo 
público e os dereitos da audiencia. 

 
2. Enunciar algúns dos temas que, 

ineludiblemente, deben incluírse na 
formulación da regulación de contidos que se 
pretende propiciar.  

 
3. Avaliar previamente as distintas opcións 

funcionais para que esta se articule 
operativamente no menor prazo posible, á vez 
que sentar as bases para a súa permanente 
actualización. 
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4. AS ESIXENCIAS DO SERVIZO PÚBLICO, OS DEREITOS DA 
AUDIENCIA E A REGULACIÓN COMO ÁMBITOS DE 
PARTICIPACIÓN E RESPONSABILIDADE COLECTIVA 

 
Non obstante, o desenvolvemento dun sistema de 
regulación de contidos no que a iniciativa das partes 
implicadas ten que ser determinante non pode facerse 
dende o baleiro normativo, nin cabe abordarse sen 
enmarcar tal proceso nunhas esixencias derivadas do 
carácter de servizo público dos servizos de difusión 
audiovisuais ou sen recordar os dereitos da audiencia, 
que se deben ter sempre presentes. Tales esixencias, 
que teñen que ser respectuosas co contido esencial da 
liberdade de expresión, han de orientarse a garantir o 
dereito dos cidadáns a unha programación que cumpra 
satisfactoriamente os requirimentos de obxectividade, 
de pluralismo, de formación ou de preservación da 
identidade e diversidade cultural. Pois como sinala a 
comunicación da Comisión Europea sobre os principios e 
directrices da política comunitaria no sector audiovisual 
na era dixital, de 14.12.1999, a revolución dixital non 
pon en dúbida a necesidade de que a política audiovisual 
determine os intereses xerais pertinentes e, cando 
proceda, os protexa a través da lexislación. 
 
Tal consideración sumaríase ao Protocolo de 
Amsterdam, de 1997, polo que os estados membros 
consideraban estes servizos ineludiblemente asociados 
coas necesidades democráticas, sociais e culturais de 
cada sociedade e coa necesidade de preservar o 
pluralismo dos medios, o que, en desenvolvementos 
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posteriores, foi ampliado ao recordar a necesidade de 
concretar tales principios, garantindo: 
 

a) Un acceso amplo de todos os cidadáns ás 
diferentes canles e servizos. 

 
b) Unha crecente capacidade para ofrecer 

programas e servizos de calidade. 
 

c) Unha programación diversificada. 
 

 
Nesta liña, cabería recordar que no ditame que o Comité 
Económico e Social fixo sobre a comunicación citada 
sobre os principios e directrices salientábase o papel dos 
medios de comunicación no bo funcionamento das 
sociedades democráticas modernas e, especialmente, no 
desenvolvemento e na transmisión dos valores sociais. 
Xa que, tal como coincidían a Comisión e o Comité, os 
ditos medios e servizos basean a súa relevancia non 
soamente en que inflúen amplamente sobre os feitos e 
as imaxes do mundo que se reciben, senón tamén 
porque proporcionan os conceptos e as clasificacións 
políticas, sociais, étnicas, xeográficas, psicolóxicas, etc. 
que se utilizan para descifrar estes feitos e imaxes e, en 
consecuencia, contribúen a definir non só o que se ve, 
senón tamén a forma na que se fai. 
 
E iso tamén explica que, no seu ditame, o CES europeo 
propugne como principios da regulación do sector 
audiovisual na era dixital, entre outros: 
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- Que o servizo público da radiodifusión 
cumpra unhas funcións culturais, sociais e 
democráticas que redunden en beneficio de 
todos e que teña por este motivo unha 
importancia capital para garantir a 
democracia, o pluralismo, a cohesión social e 
a diversidade cultural e lingüística. 

 
- Que debe manterse e reforzarse a capacidade 

dos servizos públicos de radiodifusión para lle 
ofrecer á poboación programas e servizos de 
calidade e de vocación maioritaria. 

 
De aí que hoxe os principios básicos que deben ser tidos 
en conta á hora de delimitar o que significa o servizo 
público nos servizos de audiovisuais non sexan outros 
que as formulacións xenéricas que xa se consideran no 
estatuto de RTVE e que se foron enriquecendo por ideas 
relativas a preservar a cohesión social, afianzar o 
respecto ao pluralismo, estimular unha oferta de 
calidade e propiciar o liderado tecnolóxico, dando por 
suposto que tales medios son accesibles a todos os 
cidadáns, sexan cales sexan as súas condicións persoais. 

 
É obvio, en especial no que se refire a isto último, que 
tal accesibilidade non se produciu en favor de moitas 
persoas minusválidas e que, pola súa vez, os novos 
contidos deberían ter en conta que a España de 2004 
non é a mesma de 1980. As esixencias de pluralismo e 
respecto ás diversidades lingüísticas son moito maiores 
e, ademais, a crecente presenza de inmigrantes esixe 
que se contemplen procesos de integración que antes 
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non parecían necesarios, por poñer algúns dos exemplos 
sobre os que habería de ampliarse o alcance dos 
contidos do servizo público. 

 
É dende estas novas perspectivas dende as que cabe ver 
que hoxe as esixencias de servizo público obrigan, entre 
outros aspectos, a: 

 
1) Desenvolver os presupostos enunciados nas 

recomendacións comunitarias, así como  
adaptar á nova realidade española, ou no caso 
que é obxecto destas consideracións, a 
realidade galega, as esixencias da súa propia 
proxección exterior, por poñer un exemplo, 
de como deberían aplicarse algunhas desas 
recomendacións. 

 
2) Desenvolver unha televisión de calidade, 

capaz de espertar o interese xeral, ofrecer 
unha programación atractiva e coherente cos 
principios de servizo público que han de 
impulsar e, asemade, contribuír ao 
desenvolvemento e á modernización social. 
 

Este compromiso de servizo público debe levar consigo: 
 
a) A aposta polo cumprimento das esixencias 

mínimas derivadas da Directiva de televisión 
sen fronteiras, de forma que se fomenten as 
producións de novos contidos e se desenvolva 
un sector asociado a tales producións,  
conseguindo, ademais, que iso se articule coa 
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contribución dos servizos de televisión pública 
ao desenvolvemento de servizos da sociedade 
do coñecemento.  

 
b) O desenvolvemento e impulso de plataformas 

de análise, estudos, formación e I+D+i que 
contribúan a un mellor coñecemento do sector 
e á permanente innovación de equipos e 
servizos. Tales accións poderán acometerse 
en solitario, pero tamén en conxunción con 
outras iniciativas, tanto públicas como 
privadas. 

 
É dende estes presupostos dende os que cabe traer a 
colación que a idea de servizo público queda 
perfectamente recollida no artigo 4 do Estatuto de RTVE 
xa aludido e cuxo contido se foi reproducindo nas 
sucesivas lexislacións autonómicas. Segundo ese artigo, 
a actividade dos servizos audiovisuais debería vir 
inspirada polos seguintes principios: 
 

- A obxectividade, veracidade e imparcialidade 
das informacións. 

 
- A separación entre informacións e opinións, a 

identificación de quen sustenta estas últimas 
e a súa libre expresión, cos límites do 
apartado 4 e do artigo 20 da Constitución 
española. 

 
- O respecto ao pluralismo político, relixioso, 

social, cultural e lingüístico. 
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- O respecto á honra, á fama, á vida privada das 

persoas e aos dereitos e liberdades 
recoñecidos na Constitución de 1978. 

 
- A protección da xuventude e da infancia. 

 
- O respecto aos valores de igualdade recollidos 

no artigo 14 da Constitución española. 
 

En calquera caso, a definición da misión de servizo 
público teríase que seguir axustando aos obxectivos que 
xa no ano 1993 formulou a Unión Europea de 
Radiodifusión respecto do audiovisual público e que 
enumera como especificidades dos servizos públicos: 
unha programación para todos; un servizo de base 
xeneralista con ampliacións temáticas; un fórum para o 
debate democrático; libre acceso do público aos 
principais acontecementos; unha referencia en materia 
de calidade; unha abundante produción orixinal e un 
espírito innovador; unha vitrina cultural; unha 
contribución ao reforzo da identidade europea, como 
tamén aos seus valores sociais e culturais; un motor da 
investigación e do desenvolvemento tecnolóxico. 

 
Tales obxectivos, que deberían ser de obrigado 
cumprimento para os medios de propiedade pública, 
conviría que se tivesen tamén presentes á hora dunha 
axeitada regulación de contidos, aínda que non fosen de 
aplicación inmediata e interesada para todas as partes 
implicadas, o que se volvería repetir á hora de sinalar as 
funcións que se derivan deses obxectivos e dos 
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principios inspiradores xa sinalados. Entre estas 
funcións cabe apuntar, polo menos, as seguintes: 
 

• A función de preservación das garantías 
democráticas, referida á necesidade de garantir a 
expresión plural das sociedades actuais, 
asegurando a libre expresión e a confrontación 
de ideas. 

 
• A función informativa, na que se manifeste a 

garantía de respecto á independencia profesional 
e ao pluralismo. 

 
• A función social, relativa á oferta de programas 

de interese social, favorables ao benestar e á 
inclusión das persoas, achegando todos os 
servizos adicionais que contribúan a lles facilitar 
o acceso á programación a aquelas persoas con 
minusvalías sensitivas e a erradicar calquera tipo 
de discriminación.  

 
• A función cultural, relativa á información e á 

programación na televisión de cuestións 
vinculadas ás distintas áreas do coñecemento 
humano, facilitando así, ademais, o acceso de 
toda a poboación ao fondo de materias e 
referencias da cultura galega, co fin de afianzar a 
identidade cultural e lingüística e proporcionar o 
acceso ás fontes orixinarias dispoñibles do 
ámbito multicultural. 
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• A función identitaria, relativa á creación de 
espazos audiovisuais para a proxección das 
identidades culturais e lingüísticas que conviven 
e enriquecen a comunidade galega e a súa 
proxección exterior, creando sinerxías de 
produción, programación e distribución entre 
todas as rexións do espazo cultural galego e 
colaborar especialmente con culturas europeas 
que se enfrontan a retos culturais e lingüísticos 
similares. 

 
• A función mobilizadora de valores, relativa á 

necesidade de definir aberta e manifestamente 
as formas de intervención positiva da televisión á 
sociedade, como medio de alcance 
multitudinario, para suprimir a violencia, 
combater discriminacións, promover a 
tolerancia, etc., difundindo, en definitiva, valores 
positivos. 

 
Dende os principios inspiradores referidos, é obvio que 
cabe determinar uns principios xerais de programación, 
aplicables tanto aos operadores públicos coma privados 
e que contemplarían, en liña cos anteriores: 
 

- O respecto aos valores e principios 
proclamados pola Constitución española e 
polo Estatuto de Galicia. 

 
- O respecto ás institucións e aos signos de 

identidade colectiva. 
 



 

 
 

30 

30 

REGULACIÓN 
 

- O respecto ao pluralismo e á diversidade. 
 

- O respecto ao dereito á información nos 
termos que estableza a lei. 

 
- O respecto á xuventude e á infancia nos 

termos previstos pola lexislación vixente. 
 

- O respecto ao principio de igualdade. 
 

Así mesmo, e para que tales principios poidan aplicarse 
e avaliarse con garantías, é preciso que as regulacións 
que se xeren, as indicacións que xurdan da regulación 
de contidos e as normativas traten de acomodarse, entre 
outras, ás seguintes directrices: 
 

- Garantir o pluralismo social e político no 
acceso aos medios de comunicación 
audiovisual, ao mesmo tempo que o 
pluralismo externo, a través da pluralidade 
dos operadores públicos e privados. 

 
- Respectar o principio de libre competencia 

entre os operadores e facerlles cumprir este 
principio aos operadores privados, garantindo 
o cumprimento dos principios de 
transparencia, publicidade e libre 
concorrencia. 

 
- Cumprir unha función de equilibrio territorial, 

social e cultural, principalmente a través dos 
medios de xestión pública. 
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- Respectar o dereito á liberdade de expresión, 

á libre emisión e recepción de televisión, co 
límite dos dereitos da audiencia. En canto a 
este punto, deberase ter en conta que a 
función de intervención e control en relación 
cos operadores privados convirá, segundo as 
indicacións das recomendacións comunitarias, 
que se lle encargue a un organismo 
independente e que a intervención pública se 
limite á imposición do uso de sistemas de 
peaxe por visión, filtros ou códigos para 
determinados contidos de programación. 

 
- Regular a publicidade nos medios 

audiovisuais, tanto dende o punto de vista do 
contido como da frecuencia de emisión, que 
teña en conta os dereitos da audiencia e unha 
programación de calidade. 

 
- Adoptar medidas de fomento e regular as 

cotas reservadas á produción audiovisual 
propia. 

 
Analogamente, convirá propiciar que, a través da 
regulación, da regulación ou da corregulación, se 
estableza un catálogo de dereitos da audiencia, que 
debería concretarse nunha carta dos dereitos do 
espectador e do oínte. Tal repertorio de dereitos tería 
que contemplar, como mínimo: 
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a) O dereito á información, nos termos 
establecidos no artigo 20 da Constitución de 
1978. 

 
b) A protección da xuventude e da infancia, xa 

que a actividade audiovisual debe respectar os 
dereitos da xuventude e da infancia, segundo 
o que establecen as leis e, neste sentido, ten 
que ter especial coidado en materia de 
publicidade, tanto no seu contido coma na 
cantidade. Algúns dos límites que cómpre ter 
en conta en materia de publicidade son: evitar 
a emisión de publicidade que poida 
prexudicar moral ou fisicamente os menores, 
de maneira que non se lles incite ao consumo 
de determinados produtos ou servizos, 
aproveitando a súa credulidade ou 
inexperiencia; non presentar os menores en 
situacións de risco ou perigo para a 
integridade física nin explotar a especial 
confianza que poden ter nos seus pais, 
profesores ou outros profesionais, para 
inducilos a condutas que poñan en perigo o 
seu desenvolvemento físico, mental ou moral. 

 
c) Os dereitos culturais e lingüísticos, pois a 

regulación da actividade audiovisual debe ter 
en conta a diversidade cultural e lingüística e 
ha de fomentar o coñecemento e a 
divulgación de todas as culturas, incluídas as 
das minorías. Os dereitos culturais e 
lingüísticos, na súa dimensión colectiva, han 
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de ser obxecto de interese e de protección 
especial polas radios, televisións e medios en 
rede, e é de obrigado cumprimento para 
aqueles de propiedade pública. 

 
d) A protección da intimidade e da dignidade da 

persoa e, en especial, dos dereitos 
recoñecidos no artigo 18.1 da Constitución (a 
intimidade persoal e familiar e á propia 
imaxe). 

 
Iso é especialmente relevante no tratamento 
informativo das traxedias persoais ou en 
feitos relativos á mera imputación de delitos 
(accidentes, atentados, defuncións, 
presunción de inocencia, etc.). 
 
Nestes temas, coma noutros relacionados coa 
inmigración, as persoas minusválidas, ou a 
salvagarda de diferenzas propias da 
diversidade humana, aínda que é desexable 
que os propios medios se impoñan 
regulacións ou códigos deontolóxicos, non se 
deberá descartar establecer condicionantes 
legais, sempre que sexan compatibles coa 
liberdade de expresión e da información. 
 

e) Publicidade, televenda e patrocinio. Tanto os 
principios enumerados coma o interese xeral 
e a misión de servizo público requiren a 
regulación da publicidade, que afecta tanto o 
dereito á información e á liberdade de 
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expresión, coma os dereitos culturais e os da 
infancia e da xuventude, a televenda, como 
actividade diferente á anterior, e o patrocinio, 
co establecemento de restricións en canto a 
determinados produtos (bebidas alcohólicas, 
cigarros, etc.), polos límites derivados da 
protección dos dereitos da audiencia. 

 
A regulación da publicidade ten que referirse a 
dúas perspectivas diferentes: o contido e a 
frecuencia de emisión. Dende o punto de vista 
do contido, terá que ter en conta as normas 
estatais que regulan a publicidade ilícita e que 
se poderán complementar con outras; a 
publicidade que incite a comportamentos 
nocivos para a saúde ou a seguridade 
humana, que atente contra a dignidade das 
persoas ou a súa discriminación, que incite á 
violencia ou a comportamentos antisociais ou 
a condutas tipificadas como delituosas polo 
código penal, ou fomenten o abuso, a 
imprudencia ou a neglixencia no espectador. 
Por razóns obvias, estas restricións serán 
maiores cando se trate de publicidade 
especialmente dirixida ao público infantil ou 
xuvenil, en función da súa maior 
vulnerabilidade. 
 
En canto á frecuencia de emisión da 
publicidade, a normativa comunitaria xa 
impón unhas restricións. As cotas actuais 
pódense manter en relación cos operadores 
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privados, tendo en conta a finalidade 
mercantil da súa actividade, pero en relación 
cos operadores públicos conviría que se 
puidese considerar unha lexislación máis 
estrita, no sentido de incluír máis limitacións 
ao tempo de publicidade e garantir a emisión 
de determinados programas sen 
interrupcións. Estas restricións, ademais, 
permitirían que se contemplasen as 
xustificacións do financiamento con cargo a 
fondos públicos. 
 

En relación con estes dereitos e co respecto ao interese 
xeral, é como se entende que se propicie a aprobación 
de protocolos de regulación por parte dos medios e dos 
profesionais que garantan o cumprimento dos dereitos e 
deberes e que permitan un control adecuado por parte 
dos organismos de tutela correspondentes. Deste xeito, 
no propio sector viría darse unha normativa particular 
que facilitaría atopar o equilibrio entre a liberdade de 
expresión e os límites derivados do recoñecemento dun 
catálogo de dereitos da audiencia que os poderes 
públicos teñen que garantir e protexer. 
 
Esta normativa particular que xenericamente se está 
denominando nestas consideracións como regulación de 
contidos, viría ser así un referente dos diferentes 
axentes na definición do futuro do sector. Pero tamén un 
modelo dunha nova forma de abordar as oportunidades 
e os retos dese futuro dende a cooperación entre as 
responsabilidades públicas indeclinables e as iniciativas 
privadas, orientadas á rendibilidade económica e 
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empresarial. Orientación que, non obstante, non supón 
transgredir as normativas xerais e si asumir a 
responsabilidade social de contribuír, dende os seus 
plans e proxectos, ao interese xeral e á calidade de vida 
de sociedades máis avanzadas, equitativas, solidarias e 
respectuosas coa dignidade das persoas que as 
constitúen e da diversidade que determina cada vida 
persoal. 
 
 

5.   AS FÓRMULAS PARA PROMOVER E IMPULSAR UN 
PROCESO EN PERMANENTE ACTUALIZACIÓN 
 
O desenvolvemento da regulación de contidos debe 
enmarcarse no novo horizonte que as novas tecnoloxías 
do audiovisual e, especialmente, a continuada 
actualización das potencialidades de internet e a 
xeneralización da banda ancha están abrindo. Dende 
esta actualización, é evidente que cada día é máis doado 
ver como se xeneraliza a difusión de imaxes e sons nun 
contexto globalizado, o que pode producir a emisión de 
diversos contidos dende un lugar determinado e 
trasladalos con facilidade a calquera lugar do mundo. 
Internet sitúase, deste modo, nun ámbito 
desterritorializado que permite que contidos locais 
teñan unha difusión no ámbito mundial. As facilidades 
de acceso a todo este potencial de datos, imaxes e sons 
propiciaron un debate en canto á necesidade, ou como 
mínimo a conveniencia, de regular o uso da rede, 
especialmente para limitar ou condicionar a difusión de 
contidos indesexables e, máis especificamente, de cara á 
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protección da xuventude e da infancia ou outros valores 
relacionados coa dignidade da persoa. 
 
As posibilidades de establecer algunha regulación para 
protexer estes valores é unha cuestión que segue sendo 
obxecto de fortes controversias, pois sinalouse que a 
regulación de contidos por vía pública pode chegar a 
limitar indebidamente o acceso a bens e servizos, cuxa 
distribución por outros medios non se regulara en toda a 
historia do constitucionalismo democrático. Tamén se 
alegou na mesma dirección as limitacións que iso 
podería ter para a liberdade de expresión e o risco de 
censura. Dende unha perspectiva técnica, tamén se pon 
de relevo que un sistema de prohibicións ou 
condicionantes aplicado pola Administración pública non 
se pode trasladar mecanicamente á  rede, debido á 
condición global que caracteriza o seu funcionamento. 
Pola contra, é indubidable que a favor da regulación 
estaría a perspectiva que obriga a preservar os dereitos 
e principios constitucionais máis elementais, tamén 
universalizados nos tratados internacionais. 
 
O conflito entre estes dereitos (liberdade de expresión, 
información e difusión versus outros dereitos como o de 
propiedade intelectual, intimidade, honra, non-
discriminación, protección de menores, etc.) sempre 
reflectiu o difícil equilibrio entre eles e iso acentúase 
aínda máis coas peculiaridades que presentan os novos 
medios de comunicación. Por esta razón, a ninguén lle 
estrañou que a propia Comisión Europea, na 
comunicación á que se fixo alusión sobre principios e 
directrices da política comunitaria no sector audiovisual 
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na era dixital, chegase a considerar que a eventual 
regulamentación de contidos audiovisuais causará 
problemas nun futuro próximo. 
 
Para salvar este impase, a comisión veu alentando, como 
unha das vías de superación, que se avaliasen as 
posibilidades de regulación por parte dos operadores de 
servizos (acceptable use policies) e que as propias 
instancias europeas queren fomentar, sobre todo no 
ámbito dos contidos nocivos e ilícitos, en internet. O 
establecemento de códigos de conduta pola vía da 
regulación adoptados e aplicados por operadores tamén 
foi recoñecido polo Comité Económico e Social no seu 
Ditame do 19 de outubro de 2000, facendo especial 
referencia aos intereses dos consumidores como 
elemento determinante da súa finalidade. 
 
Tal posicionamento non é novo, pois mesmo neste 
sentido, no Libro verde sobre a converxencia de servizos 
audiovisuais, de 1997, despois de considerar a 
necesidade de formular obxectivos de interese xeral, 
como a defensa da intimidade, a protección de datos ou 
a protección de menores e da orde pública, destacábase 
a dificultade de obrigar a cumprir as medidas de 
protección, dado que a converxencia tecnolóxica e, 
especialmente internet, cuestiona  as formulacións 
reguladoras tradicionais, a pesar de que non invalida o 
principio que as normas queren protexer. Iso viría 
reforzar a proposta de prácticas de regulación, dada a 
inadecuación da vía da regulamentación formal derivada 
da natureza global da rede e as dificultades de que os 
estados poidan exercer un control efectivo deste tipo. 
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Con todo, non debería descartarse a priori unha 
regulación formal en relación cos contidos, 
especialmente cando se constata a posibilidade de 
establecer mecanismos técnicos de control que, no 
futuro, serán aínda máis fáciles e seguros de utilizar. A 
etiquetaxe de contidos e servizos dispoñibles en 
internet, ou por outras vías audiovisuais, ou as 
tecnoloxías de filtración e bloqueo poden comportar un 
cambio de orientación importante, que permita un maior 
equilibrio entre os intereses en xogo (dos operadores e 
servidores fronte aos usuarios). 
 
É dende esta formulación de capacidade regulamentaria 
das administracións públicas dende a que cabería 
orientar algúns dos temas para abordar na regulación de 
contidos, aínda que é obvio que nesta se terán que 
contemplar: 
 

a) O respecto aos dereitos máis básicos aos que 
se vén facendo reiterada alusión nestas 
páxinas. 

 
b) O acomodo a uns principios asimilables aos 

que lles serven de prólogo aos numerosos 
libros de estilo de carácter xornalístico, ou de 
boas prácticas xerenciais, que se citan nos  
códigos de gobernanza e que fan referencia, 
por sinalar algúns aspectos: 

 
- Ás vocacións democráticas ou 

europeístas, por citar exemplos. 
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- Á independencia e separación entre 
información e opinión. 

- Ao respecto ás fontes. 
- Aos conflitos de interese e ao tratamento 

da información e da publicidade. 
- Ás normas de bo gusto. 
- Á difusión de estudos de opinión. 

 
Tamén cómpre salientar algúns principios de aplicación 
no tratamento de contidos relacionados con persoas en 
risco de exclusión ou discriminación, ou con risco de ser 
máis influenciadas ou prexudicadas. A eses principios 
virían sumarse outros relativos ao tratamento de 
situacións singulares, como poden ser as catástrofes, 
traxedias ou situacións violentas. 
 
Para abordar este proceso algúns consellos, como é o 
caso de Cataluña, valéronse de procesos de cooperación 
con asociacións profesionais e tamén coas achegas dun 
foro de entidades de persoas usuarias do audiovisual. 
Iso permitiu que, á hora de resaltar os valores que 
cómpre incorporar nos contidos dirixidos aos mozos, se 
puidesen distinguir tres ámbitos de valores que hai que 
potenciar e aos que hai que facer referencia: 
 

1. O respecto ás persoas e ás súas prácticas de 
convivencia. 

 
2. O respecto ao medio e ao estímulo da 

sostiblidade. 
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3. O desenvolvemento da súa propia identidade 
persoal. 

 
Así mesmo, no referente ao tratamento dun fenómeno 
como o da inmigración, é preciso que se contemplen 
aquelas recomendacións que deben ter en conta as 
propias autoridades, empresas informativas, 
profesionais da información e outras de carácter xeral 
que impidan a discriminación e o fomento da exclusión 
ou o desenvolvemento de actitudes xenófobas.  
 
 Por último, e no referente ás persoas minusválidas, as 
indicacións de autocontrol deben orientarse en dous 
planos. A saber:  
 
a) O plano de facilitar a accesibilidade, promovendo 

especialmente a subtitulación, a audiodescrición e o 
uso da lingua de signos e, en consecuencia, 
incorporar a problemática específica das persoas 
minusválidas no referido á recepción e ao acceso 
aos servizos audiovisuais, telemáticos e interactivos, 
a todas aquelas actuacións nas que iso resulte 
oportuno. 

 
b) O plano dos contidos, de forma que nos estudos de 

audiencia se incorporen tamén persoas con 
minusvalía, en especial persoas xordas e cegas, para 
analizar o uso que se realiza dos programas 
accesibles; que se prevexa a subtitulación nas 
linguas oficiais do Estado, dedicando páxinas 
distintas do TXT para subtitular en cada unha delas, 
ao igual que acontece nos estados con pluralidade 



 

 
 

42 

42 

REGULACIÓN 
 

lingüística; que se estimule a incorporación da 
diversidade e da pluralidade social aos medios 
audiovisuais, evitando trasladar aos espectadores 
modelos únicos en canto á presenza, patrón de 
beleza, pautas de conduta, capacidade, etc., que 
non existen na sociedade, pero que reforzan o 
canon de persoa normal e indirectamente o dos 
anormais, así como a incorporación de persoas con 
minusvalía en programas de ficción (series, etc.) en 
actitudes normalizadas. 

 
c) En canto ao estilo dos contidos, a conveniencia de 

confeccionar e dispoñer en cada medio audiovisual 
dun libro de estilo (participativo na súa confección) 
que oriente a actividade dos profesionais respecto 
do tratamento de minorías ou grupos sociais 
diferenciados, como as persoas con minusvalía, co 
obxecto de normalizar a súa imaxe social, sen 
incorrer en estereotipos, lugares comúns, etc., que 
perpetúen a imaxe negativa ou prexuizada destes. E 
a posibilidade de crear, no seo dos medios 
audiovisuais ou ben no seo do propio Consello se as 
súas competencias llo permiten, defensores do 
espectador, que teñan entre as súas funcións a 
vixilancia dos contidos e tratamentos que puidesen 
afectar de modo negativo os grupos minoritarios. 

 
 

6. A REGULACIÓN COMO EXPERIENCIA PARA CONSIDERAR 
NA EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL 
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Dende as formulacións anteriores, é fácil deducir que 
propiciar o desenvolvemento dun sistema de regulación 
de contidos para o sector audiovisual galego sería unha 
ferramenta de utilidade na preparación de procesos de 
transformación institucional e na asunción de novas 
competencias por parte do Consello. Asunción que 
habería que orientar cara á evolución dos marcos 
regulamentarios e á eventual creación de consellos, cos 
que habería que manter unha relación, polo menos, de 
coordinación e seguimento. 
 
En consecuencia, o Consello debería arbitrar unha 
fórmula para articular esa regulación, sen perder as 
perspectivas apuntadas e aproveitando os seus recursos e 
capacidades actuais. En tal sentido, considérase oportuno 
suxerir: 
 
1º) Que sexa a Comisión do Audiovisual, unha vez 

estimadas positivamente estas suxestións, coas 
modificacións que sexan precisas por parte da 
Comisión Permanente, quen asuma a execución de 
articular o proceso para ultimar un sistema de 
regulación de contidos. 

 
2º) Que para iso a Comisión do Audiovisual proceda en 

dous planos, a saber: 
 

a) Recompilando toda a información sobre 
regulacións, códigos e fórmulas que se están 
a aplicar e que se están a presentar 
actualmente. 
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b) Detectando quen deberían ser os axentes que 
se deben convocar para proceder a iniciar o 
proceso. 

 
3º) Que se dote a Comisión do Audiovisual dos apoios 

de expertos alleos a esta, que lle permitan axilizar 
a formulación dun programa de actuacións 
tendente a contar, antes de concluír xaneiro de 
2005, cun modelo de regulación de contidos para o 
audiovisual de Galicia.  

 
4º) Que o Consello, a través da súa Comisión 

Permanente e co apoio especializado da Comisión 
Audiovisual, sopese o interese de crear un foro 
virtual de entidades interesadas nestes procesos 
(por exemplo, colexios de pedagogos, asociacións 
de pais, Cermi de Galicia, etc.), aos que se poida 
consultar periódica e separadamente sobre os 
avances e novas propostas relacionadas coa 
regulación de contidos. 

 
 

7. AS ACCIÓNS INMEDIATAS 
 
1) Coñecemento e valoración destas consideracións. 
 
2) Desenvolvemento dunha reunión de traballo entre a 

Dirección Xeral e a Comisión do Audiovisual para 
delimitar o plan de traballo, co apoio daquelas 
colaboracións externas que se estimen necesarias. 
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3) Elaboración da relación de axentes que convén 
invitar e dos expertos que hai que convocar para as 
tarefas de apoio aludidas. 

 
4) Invitación aos axentes escollidos e exposición do 

proxecto que se ha desenvolver. 
 

5) Determinación do calendario que se ha seguir.  
 

6) Sopesar a conveniencia política de lle dar 
publicidade ao proceso que se pretende iniciar. 
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E AUDIOVISUAL DE GALICIA 
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1. OBXECTO DESTAS CONSIDERACIÓNS 
 
2. A REGULACIÓN NAS NOVAS PERSPECTIVAS DE 

DESENVOLVEMENTO E DO AUDIOVISUAL 
 

3. AS FUNCIÓNS DO CONSELLO E A SÚA EVOLUCIÓN A 
PARTIR DAS CAPACIDADES PARA PROPICIAR 
ESTUDOS E PROPOSTAS DE INTERESE 

 
4. AS ESIXENCIAS DO SERVIZO PÚBLICO, OS DEREITOS 

DA AUDIENCIA E A REGULACIÓN COMO ÁMBITOS 
DE PARTICIPACIÓN E RESPONSABILIDADE 
COLECTIVA 

 
5. AS FÓRMULAS PARA PROMOVER E IMPULSAR UN 

PROCESO EN PERMANENTE ACTUALIZACIÓN 
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A REGULACIÓN DE CONTIDOS PROPICIADA 

DENDE O CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS 
E AUDIOVISUAL DE GALICIA 

 
Consideracións para a súa articulación 

 
 

RESUMO EXECUTIVO 
 
 
 
 

1. OBXECTO DESTAS CONSIDERACIÓNS 
 

• A nova axenda política parece estar propiciando unha 
actualización dos marcos regulamentarios do 
audiovisual en España e, dentro desa actualización, a 
posible creación dun Consello do Audiovisual. Así 
mesmo, as iniciativas para promover a regulación 
impulsarán a participación dos distintos axentes 
implicados e a existencia de órganos dende os que 
acometer a súa promoción e evolución. 

 
• Nese marco, calquera iniciativa a favor da regulación 

de contidos terá un carácter anticipatorio e viría 
sumarse ás iniciativas que están a tomar os principais 
operadores e que tamén parece querer impulsar o 
Executivo estatal. 

 
• A regulación de contidos preséntase, así, como unha 

oportunidade para que o Consello amplíe a aplicación 
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efectiva das súas competencias asesoras e se exercite 
en actividades que a preparen operativamente para 
posibles evolucións institucionais. 

 
• Por outro lado, estes procesos volverán retomar 

iniciativas xa antigas que se saldaron con moi pouca 
relevancia e tamén a aplicación das diferentes 
recomendacións comunitarias. 

 
• Para abordalos parece axeitado, dado o seu carácter 

complementario de principios e normativas de 
cumprimento xeneralizado, recordar os principios que 
inspiran o servizo público e tamén aquelas directrices 
en materia das funcións que xogan estes servizos, as 
súas programacións e dereitos da audiencia, acordes 
coas indicacións comunitarias. 

 
• A partir de tales presupostos, co presente ditame 

preténdese que se sinalen aqueles aspectos que 
convén considerar nas propostas de regulación de 
contidos. 

 
• Finalmente, preséntanse as posibles vías para 

concretar este proceso que, unha vez coñecidas e 
melloradas polo Consello, permitirán convocar os 
axentes implicados e formular un programa de 
actividades que desemboque nun modelo de 
regulación de contidos e da súa actualización 
sucesiva, no ámbito da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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2. A REGULACIÓN NAS NOVAS PERSPECTIVAS DO 
DESENVOLVEMENTO E DO AUDIOVISUAL 

 
• A necesidade de regulación de contidos estase a facer 

máis patente, a medida que a converxencia TV-
internet, a xeneralización das aplicacións da rede de 
redes e a popularización da banda ancha son máis 
evidentes e abren novos horizontes. Non obstante, 
non é un concepto novo.  

 
• Concepto que xa aparecía no Libro verde de 

protección dos menores e da dignidade humana e nas 
comunicacións e ditames posteriores asociados a 
aquel e que foron emitidos pola Comisión, o Comité 
Económico e Social e o Comité das Rexións. 

 
• Así, tras traer a colación os principios suxeridos en 

tales comunicacións e ditames, convén recordar que a 
regulación debería estar baseada no que xa se suxería 
na Recomendación do Consello de Ministros da Unión 
Europea, por mor da Comunicación da Comisión de 
1997. Nesa recomendación suxeríase que calquera 
regulación debía basearse en: 

 
1. A plena participación das partes interesadas. 
 
2. A elaboración de códigos de conduta 

orientados á protección referida e aos 
procedementos que han de seguirse en caso 
de conculcarse os devanditos códigos. 

 
3. A cooperación a nivel europeo. 
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4. A avaliación continuada dos marcos de 

regulación e a súa actualización. 
 

Tendo en conta, ademais, que calquera acción desta 
natureza debería adecuarse aos seguintes principios 
normativos: 
 

a) Que todo tipo de regulación, xa sexa 
regulamentación formal ou regulación, debe 
ser sensible, proporcionada e non 
discriminatoria. 

 
b) Que a regulación fomentará o 

desenvolvemento dos novos servizos, 
proporcionando un medio flexible para 
adaptar a crecente globalización e a rápida 
aparición deses novos servizos. 

 
c) Que se debe utilizar ao máximo a normativa, a 

política e os procedementos existentes, nos 
casos en que poidan ser adoptados 
automaticamente para os novos servizos. 

 
d) Que se deben poñer en práctica 

procedementos que aseguren a avaliación 
periódica das políticas autorreguladoras. 

 
c) Que a regulamentación ten que chocar o 

menos posible cos principios fundamentais do 
dereito á intimidade e á liberdade de 
expresión. 
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• Neste panorama é no que se considera que a 

promoción da regulación de contidos é unha función 
esencial dos consellos audiovisuais, xa sexa 
consultivos ou de carácter máis operativo e 
regulamentario. 

 
• Tales procesos teñen, pola súa vez, un precedente 

nos códigos de conduta publicitarios. 
 

• Por último, convén salientar que a regulación é 
sempre un recurso complementario que se pode 
aplicar sobre as normativas que se han promover. 

 
 
3. AS FUNCIÓNS DO CONSELLO E A SÚA EVOLUCIÓN A 

PARTIR DAS CAPACIDADES PARA PROPICIAR ESTUDOS E 
PROPOSTAS DE INTERESE 

 
• O Consello ten entre as súas misións propiciar a 

regulación, sempre que as partes o decidan 
voluntariamente. 

 
• Tales actividades han de axustarse, non obstante, ás 

recomendacións da Comisión Europea en materia de 
regulación, que son: 

 
- Limitarse ao mínimo necesario para lograr os 

obxectivos de coherencia e adecuación. 
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- Reforzar a seguridade xurídica ante a 
complexidade dun mercado dinámico e 
global. 

 
- Pretender a neutralidade tecnolóxica. 

 
- Acomodarse aos principios doutras 

lexislacións e normativas de carácter máis 
xeral e xa existente. 

 
• Así mesmo, e cando se sinalaron as características 

dos organismos reguladores salientouse, entre outros 
aspectos, que como os relativos aos contidos son 
esencialmente nacionais por natureza, posto que 
están directa e estreitamente relacionados coas 
necesidades culturais, sociais e democráticas dunha 
sociedade determinada, de conformidade co principio 
de subsidiariedade, a regulamentación dos contidos é 
unha responsabilidade primaria dos estados 
membros, o que é igualmente válido tamén para 
aquelas autoridades rexionais con competencias. 

 
• Dende esta capacidade de promover a regulación, o 

Consello pode ampliar as súas actividades consultivas 
en materia audiovisual, tal como se detalla no texto 
do ditame. 

 
• E para que se poida propiciar de forma efectiva tal 

regulación, será necesario: 
 

1. Considerar previamente os condicionantes cos 
que habería que desenvolver tal regulación e 
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que veñen ditados polas esixencias do servizo 
público e os dereitos da audiencia. 

 
2. Enunciar algúns dos temas que, 

ineludiblemente, deben incluírse na 
formulación da regulación de contidos que se 
pretende propiciar. 

 
3. Avaliar previamente as distintas opcións 

funcionais para que esta se articule 
operativamente no menor prazo posible, á vez 
que sentar as bases para a súa permanente 
actualización. 

 
 
4. AS ESIXENCIAS DO SERVIZO PÚBLICO, OS DEREITOS DA 

AUDIENCIA E A REGULACIÓN COMO ÁMBITOS DE 
PARTICIPACIÓN E RESPONSABILIDADE COLECTIVA 

 
• A regulación de contidos debe conseguir o 

coñecemento e a asunción dos principios que inspiran 
o servizo público e que xa se contiñan nos principios 
e directrices sinalados pola Comisión Europea e no 
Estatuto de RTVE. 

 
• Segundo eles, a actividade dos servizos audiovisuais 

deberían vir inspirados polos seguintes principios: 
 

- A obxectividade, veracidade e imparcialidade 
das informacións. 
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- A separación entre informacións e opinións, a 
identificación de quen sustenta estas últimas 
e a súa libre expresión, cos límites do 
apartado 4 e do artigo 20 da Constitución 
española. 

 
- O respecto ao pluralismo político, relixioso, 

social, cultural e lingüístico. 
 

- O respecto á honra, á fama, á vida privada das 
persoas e aos dereitos e liberdades 
recoñecidos na Constitución de 1978. 

 
- A protección da xuventude e da infancia. 

 
- O respecto aos valores de igualdade recollidos 

no artigo 14 da Constitución española. 
 

• Tales principios terán que complementarse con: 
 

a) As funcións que cumpren estes servizos. 
 
b) Os principios xerais de programación para 

aplicar que se detallan no ditame. 
 

c) As características que deben cumprir 
regulacións e normas que se propugnen. 

 
d) O catálogo de dereitos da audiencia. 
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5. AS FÓRMULAS PARA PROMOVER E IMPULSAR UN 
PROCESO EN PERMANENTE ACTUALIZACIÓN 

 
• O desenvolvemento da regulación de contidos debe 

enmarcarse no novo horizonte de converxencia dos 
servizos audiovisuais e na xeneralización de internet. 
Neste panorama, a proposta de regulacións sempre é 
obxecto de controversia e ten difícil aplicación 
efectiva. 

 
• Para salvar esta circunstancia, dende a Comisión e 

doutras instancias públicas e privadas, estase a 
propiciar a regulación. 

 
• Nesta contemplaranse, polo menos: 

 
a) O respecto aos dereitos máis básicos aos que 

se vén facendo reiterada alusión nestas 
páxinas. 

 
b) O acomodo a uns principios asimilables aos 

que lles serven de prólogo aos numerosos 
libros de estilo de carácter xornalístico ou de 
boas prácticas xerenciais, que se citan nos 
códigos de gobernanza. 

 
Tamén deberían resaltarse algúns principios para 
aplicar no tratamento de contidos relacionados con 
persoas en risco de exclusión ou discriminación, ou 
con risco de ser máis influenciadas ou prexudicadas. 
A eses principios virían sumarse outros relativos ao 
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tratamento de situacións singulares, como poden ser 
as catástrofes, traxedias ou situacións violentas. 
 
 

6. A REGULACIÓN COMO EXPERIENCIA PARA CONSIDERAR 
NA EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL 

 
Dende as formulacións anteriores, é fácil deducir que 
propiciar o desenvolvemento dun sistema de regulación 
de contidos para o sector audiovisual galego viría ser 
unha ferramenta de utilidade na preparación de procesos 
de transformación institucional e na asunción de novas 
competencias por parte do Consello. Asunción que 
habería que orientar cara á evolución dos marcos 
regulamentarios e á eventual creación de consellos cos 
que habería que manter unha relación, polo menos, de 
coordinación e seguimento. 
 
En consecuencia, o Consello debería arbitrar unha 
fórmula para articular esa regulación, sen perder as 
perspectivas apuntadas e aproveitando os seus recursos e 
capacidades actuais. Neste sentido, considérase oportuno 
suxerir: 
 
1º) Que sexa a Comisión do Audiovisual, unha vez 

estimadas positivamente estas suxestións, coas 
modificacións que sexan precisas establecidas pola 
Comisión Permanente, quen asuma a execución de 
articular o proceso para ultimar un sistema de 
regulación de contidos. 
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2º) Que para iso a Comisión do Audiovisual proceda en 
dous planos, a saber: 

 
a) Recompilando toda a información sobre 

regulacións, códigos e fórmulas que se están 
a aplicar e que se están a presentar 
actualmente. 

 
b) Detectando quen deberían ser os axentes que 

se deben convocar para proceder a iniciar o 
proceso. 

 
3º) Que se dote a Comisión do Audiovisual dos apoios 

de expertos alleos a esta, que lle permitan axilizar 
a formulación dun programa de actuacións 
tendente a contar, antes de concluír xaneiro de 
2005, cun modelo de regulación de contidos para o 
audiovisual de Galicia. 

 
4º) Que o Consello, a través da súa Comisión 

Permanente e co apoio especializado da Comisión 
Audiovisual, sopese o interese de crear un foro 
virtual de entidades interesadas nestes procesos 
(por exemplo, colexios de pedagogos, asociacións 
de pais, Cermi de Galicia, etc.), aos que se poida 
consultar periódica e separadamente sobre os 
avances e novas propostas relacionadas coa 
regulación de contidos. 

 
 

7. AS ACCIÓNS INMEDIATAS 
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1) Coñecemento e valoración destas consideracións. 
 
2) Desenvolvemento dunha reunión de traballo entre a 

Dirección Xeral e a Comisión do Audiovisual para 
delimitar o plan de traballo, co apoio daquelas 
colaboracións externas que se estimen necesarias. 

 
3) Elaboración da relación de axentes que convén 

invitar e dos expertos que hai que convocar para as 
tarefas de apoio aludidas. 

 
4) Invitación aos axentes escollidos e exposición do 

proxecto que se ha desenvolver. 
 

5) Determinación do calendario que se ha seguir. 
 

6) Sopesar a conveniencia política de lle dar 
publicidade ao proceso que se pretende iniciar. 


