
 
 
 
 
 
ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA POLO QUE SE SOLICITA O 
CONSELLO ASESOR DE TELECOMUNICACIÓNS E AUDIOVISUAL DE 
GALICIA INFORME SOBRE DETERMINADAS MATERIAS RELATIVAS 
Ó AUDIOVISUAL GALEGO. 
 
 
 
O Consello da Xunta , como órgano de goberno da Comunidade Autónoma 
de Galicia, ten a ben 
 
    RESOLVER 
 
Primeiro.- Que  o avance das novas tecnoloxías, coa consecuente 
proliferación de novos sistemas soporte de contidos audiovisuais, fai 
necesario que se actualice o réxime xurídico do sistema audiovisual galego 
co fin de garantir que o desenvolvemento do mesmo acade o nivel 
necesario esixible polo marco constitucional e estatutario. 
 
Especialmente é necesario abordar unha reforma que profundice na 
protección dos menores, no apoio e fomento do audivisual galego a través 
das televisións locais e da televisión dixital terrestre de ámbito autonómico. 
 
Segundo.- Que  a creación do Consello para a Reforma dos Medios de 
Comunicación de Titularidade do Estado fai necesario que por parte da 
Comunidade Autónoma  prevéxase unha revisión da Lei 9/1984, de 11 de 
xullo, de Creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia e se 
estudie a constitución do Consello do Audiovisual de Galicia, mediante as 
correspondentes proposicións ó Parlamento de Galicia. 
 
Terceiro.- Que a Lei do Audiovisual de Galicia configura como órgano 
consultivo e asesor para a Administración Galega ó Consello Asesor das 
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia 
 
Neste senso, o Goberno galego considera axeitado que o Consello Asesor 
das Telecomunicacións e o Audiovisual de Galicia estudie as reformas 
necesarias no sistema audiovisual de Galicia e faga as correspondentes  



 
 
 
 
 
 
propostas ó Goberno galego para a súa posterior tramitación en 
disposicións normativas. 
 
Cuarto.- Que corresponde o Consello da Xunta, de conformidade  co 
previsto no artigo 4.19 da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora da 
Xunta e do seu Presidente , dada a importancia e repercusión na vida da 
Comunidade Autónoma, o coñecemento daqueles asuntos que pola súa 
relevancia afectan a sociedade galega. 
 
Quinto.- Que de conformidade coa Lei 6/1999, do 1 de setembro, do 
audiovisual de Galicia e o Decreto 276/1999, de 21 de outubro, polo que se 
regula a composición e as funcións do Consello Asesor de 
Telecomunicacións e Audiovisual de Galicia, o Consello da Xunta,  na súa 
reunión de 18 de novembro de 2004, 
 

 ACORDA 
  
Primeiro.-Que o Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual de 
Galicia , estudie e eleve ó Goberno galego no marco das súas funcións, 
informes sobre modificacións no sistema audiovisual de Galicia, público e 
privado, coa finalidade esencial de profundizar na protección dos menores 
nas televisións autonómicas e locais de Galicia; o fomento da emisión de 
obras audiovisuais de producción galega nas televisións autonómicas, 
privadas e locais que operen en Galicia; a proposta para a creación do 
consello Audiovisual de Galicia e a modificación da Lei 9/1984 de 11 de 
xullo, de Creación da Compañía de Radio-Televisión de Galicia. 
 
Segundo.-Queda facultado   o Conselleiro de Cultura, Comunicación 
Social e Turismo para  tomar as medidas necesarias tendentes a dar 
cumprimento ó establecido no presente  acordo. 
 

 
 
       
 



 


