ESTATUT PROFESSIONAL
DE
RTVV - CANAL 9
PREÀMBUL
Els responsables del fet d'informar són les empreses informatives, tal com es desprén de
l'article 20 de la Constitució Espanyola, que assigna als periodistes i als propietaris
d'empreses informatives l'obligació d'oferir una informació autèntica i rigorosa. Ni els uns ni
els altres no es poden considerar propietaris del fet informatiu, ja que és un dret humà de
cada individu, com assenyala l'article 19 de la Carta de Drets Humans de l'ONU. Els
empresaris de la informació i els periodistes poden considerar-se dipositaris del mandat
social tàcit de desenvolupar aquest dret humà i el seu compliment és, en conseqüència, el
seu primer deure professional.
Ara bé, el treball propi dels periodistes, la seua identitat, consisteix en una tasca
predominantment immaterial, simbòlica, intel·lectual que no mobilitza només els hàbits
intel·lectuals dels professionals, sinó també els ètics. És per això que l'exercici d'aquest
treball reclama, en benefici del dret del públic, independència i llibertat. Sobretot quan qui
exerceix la propietat del mitjà d'informació és un organisme públic.
És convenient, doncs, que empresaris i periodistes mantinguen un diàleg fluid, com a
garantia que es respectarà el dret del públic. Aquest diàleg ha de tindre instruments
precisos per a fer-lo factible, de manera que els periodistes participen en la presa de
decisions que després condicionen la seua tasca professional. Aquests instruments
serviran perquè periodistes i empresaris estudien col·lectivament com resoldre i tractar els
problemes professionals en el si de l'empresa, com ho fa la globalitat dels treballadors en
els aspectes laborals. Aquests instruments esdevindran també un recull de garanties dels
drets del periodistes i dels seus deures professionals en relació amb l'empresa.
L'ens públic Radiotelevisió Valenciana, les seues societats Televisió Valenciana, SA i
Ràdio Autonomia Valenciana, SA i els membres de la Redacció consideren convenient que
aquests instruments tinguen caràcter de pacte renovable i renegociable i acorden
anomenar-lo Estatut Professional de la Redacció de Radiotelevisió Valenciana.

CAPÍTOL PRIMER - Principis generals
Article 1.
Radiotelevisió Valenciana (RTVV) és una empresa de titularitat pública que té com a
objectiu el servei al conjunt de la societat valenciana. La seua activitat està regida pels

principis programàtics dictats per les Corts Valencianes en la Llei de Creació i continguts
en l'article dos.

CAPÍTOL SEGON - De la naturalesa de l'Estatut
Article 2.
Aquest Estatut ordena les relacions professionals de la redacció del Departament
d'Informatius de Televisió Valenciana, SA (TVV) i Ràdio Autonomia Valenciana, SA (RAV)
amb els seus respectius òrgans directius, com també amb la Direcció General de RTVV, al
marge de les relacions sindicals i laborals.
Article 3.
A l'efecte d'aquest Estatut, es consideren membres de la Redacció tots aquells treballadors
que tinguen relació contractual laboral amb les empreses, fixos o temporals, que realitzen
funcions de redacció, realització o captació d'imatges per a programes informatius i tinguen
una antiguitat igual o superior a 6 mesos.

CAPÍTOL TERCER - De l'observança dels principis generals de la Llei de Creació de
RTVV
Article 4.
Dins de les orientacions de la Llei de Creació de l'entitat pública Radiotelevisió Valenciana,
els principis que regiran els informatius de TVV i RAV es condensen en els termes
següents:
1. Els informatius de TVV i RAV són veraços, imparcials i objectius, defensors de la
democràcia pluralista, i assumeixen el compromís de guardar l'ordre democràtic i
legal establert en la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Dins d'aquest marc, acollirà totes les tendències, excepte aquelles que propugnen la
violència, la xenofòbia, el racisme o qualsevol altra actitud inconstitucional per al
compliment de les seues finalitats.
2. Per tal de garantir la promoció i protecció de la llengua pròpia de la Comunitat
Valenciana, els programes elaborats pels serveis informatius de TVV i RAV
s'emetran en valencià, respectant la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i les seues
normes d'aplicació, seguint els criteris emprats en el moment de l'aprovació d'aquest
Estatut per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència.
3. Els membres de la Redacció d'informatius de TVV i RAV rebutjaran qualsevol
pressió de persones, partits polítics, grups econòmics, culturals, religiosos, socials o
ideològics que tracten de posar la informació al servei dels seus interessos. Aquesta
independència i la no-manipulació de les notícies són una garantia per als drets dels
espectadors/oients, la salvaguarda dels quals constitueix la raó última del treball de la
Redacció.

4. Els membres de la Redacció de TVV i RAV no haurien de simultanejar el seu
treball amb d'altres vinculats a gabinets d'imatge, relacions públiques o agències de
publicitat.
5. Cap membre de la Redacció de TVV i RAV no podrà ser obligat a realitzar treballs
amb estricta finalitat publicitària o propagandística, excepte els d'autopromoció de la
cadena que s'elaboraran amb les mateixes garanties que la resta d'informacions.
6. Com a desenvolupament del respecte als principis abans esmentats:
a) Cap membre de la Redacció de TVV i RAV no podrà esbiaixar o distorsionar
informació per a afavorir amb açò, directament o indirectament, els seus
interessos personals, ideològics o de qualsevol altre tipus, o de persones
relacionades amb ell.
b) Cap membre de la Redacció de TVV i RAV no podrà rebre diners de
persones o institucions alienes a l'Empresa, com a contraprestació, gratificació
o recompensa per les tasques que efectua a compte i per càrrec del mitjà per al
qual treballe. Tampoc no podrà rebre regals o donacions el valor dels quals
supere les habituals fórmules de cortesia.
c) Tot membre de la Redacció de TVV i RAV té dret a la propietat intel·lectual
del producte del seu treball. Mitjançant la seua vinculació salarial a l'Empresa,
cedeix els seus drets de reproducció d'aquest treball. Els originals podran ser
reproduïts en altres mitjans amb què l'Empresa arribe a un acord de venda o
cessió. D'això s'informarà els membres de la Redacció que hagen intervingut
directament i hauran de fer constar els seus noms.

CAPÍTOL QUART - De la clàusula de consciència
Article 5.
S'entén per clàusula de consciència la facultat que té cada membre de la Redacció per a
negar-se a fer un determinat treball que li siga encomanat, quan considere que vulnera els
principis de l'ordenament constitucional o la Llei de Creació de RTVV o violente la seua
consciència. El Comité de Redacció, a petició de la persona interessada o de la Direcció
d'Informatius, mitjançarà en el conflicte tractant que es resolga en l'àmbit de l'Empresa.
Article 6.
Quan l'afectat invoque la clàusula de consciència davant els Tribunals de Justícia, la
resolució judicial que estime o desestime la pretensió del membre de la Redacció
s'inclourà, una vegada siga ferma, en un informatiu, com més prompte millor i de la manera
que acorden el cap d'Informatius i el Comité de Redacció. Si no hi haguera acord, la
resolució haurà de fer-se pública com ho estime el cap d'Informatius i en una edició habitual
de l'informatiu Notícies 9, en el cas de TVV. En el cas de RAV, en una de les tres edicions
informatives principals (matí, vesprada, o nit).

Article 7.
La invocació de la clàusula de consciència no serà motiu de trasllat o sanció del membre
de la Redacció que la invoque. L'ús fraudulent de la invocació de la clàusula de consciència
serà motiu de sanció i serà determinat, a denúncia de qualsevol de les parts, pel Comité de
Redacció i els representants de l'Empresa, de manera paritària.
Article 8.
Els periodistes-redactors i els operadors de càmera, com a responsables directes de les
informacions que elaboren, signaran les notícies que s'emeten en la forma que es
determine. Ningú no estarà obligat a firmar aquells treballs que hagen tingut alteracions de
fons que no siguen resultat d'un acord previ.
Article 9.
Quan la meitat més un d'una assemblea de, com a mínim, el cinquanta per cent de la
Redacció de TVV o RAV considere que una posició dels respectius informatius vulnera
algun principi de la Llei de Creació es podrà exposar, a través d'una edició de l'informatiu
Notícies 9, i en el termini més curt possible, la seua opinió discrepant. En el cas de RAV es
farà a través d'una de les edicions informatives principals (matí, vesprada, o nit). Juntament
amb la seua opinió, el Comité de Redacció farà arribar a la Direcció d'Informatius una
còpia de l'acta de l'assemblea on constarà la relació d'assistents i el resultat de la votació.

CAPÍTOL CINQUÉ - Del secret professional
Article 10.
La Redacció de TVV i RAV considera el secret professional com un dret i un deure ètic
propi. La protecció de les fonts informatives constitueix una garantia del dret dels
espectadors/oients a rebre una informació lliure, i una salvaguarda del treball professional.
Cap membre de la Redacció no estarà obligat a revelar les fonts d'informació.
Article 11.
L'entitat pública RTVV, TVV i RAV empararan amb tots els mitjans al seu abast l'exercici
del secret professional davant els Tribunals de Justícia o qualsevol altre organisme públic o
privat.
Article 12.
En el cas que un treball no signat i emés per TVV o RAV origine diligències judicials contra
la Direcció d'Informatius, es podrà revelar la identitat de l'autor de la informació davant
l'autoritat judicial competent. Prèviament se n'haurà d'informar la persona afectada.

CAPÍTOL SISÉ - De la direcció dels serveis informatius
Article 13.
La Direcció General de RTVV, la Direcció de TVV, la Direcció de RAV, la Direcció
d'Informatius de TVV i la de RAV són les responsables de la línia informativa de Canal 9 i
Ràdio 9, respectivament, davant els espectadors, els oients i els tribunals, en el marc dels
principis enunciats en aquest Estatut.

Article 14.
Abans que la Direcció General de RTVV procedisca al nomenament dels directors
d'Informatius de TVV i RAV i dels coordinadors, aquella farà arribar la proposta de
nomenament al Comité de Redacció. Si els dos terços de la Redacció s'oposaren a
l'esmentada proposta, s'adreçarà un escrit raonat a la Direcció General que tindrà en
compte aquesta opinió que no té caràcter vinculant. El nomenament d'editors, assignadors i
assimilats seguirà el mateix procediment.

CAPÍTOL SETÉ - Del comité de redacció i les seues reunions
Article 15.
El Comité de Redacció és l'òrgan de representació professional de la Redacció i exerceix
funcions de mediació entre aquesta i l'Empresa. El Comité de Redacció serà la primera
instància a què hauran d'acudir les persones afectades en els supòsits previstos.
Article 16.
La Direcció d'Informatius de TVV i la de RAV convocaran, almenys mensualment, una
reunió amb el Comité de Redacció, que li traslladarà les consultes, iniciatives i conflictes
que hagen sorgit en la Redacció sobre qüestions professionals. En elles, serà funció del
Comité de Redacció avaluar l'adequació dels diferents programes de contingut informatiu
als principis generals recollits a l'article 1, suggerint i plantejant iniciatives a la Direcció per
tal de crear, potenciar o modificar determinades línies de la programació informativa. El
Comité, en cas d'urgència, podrà sol·licitar una reunió extraordinària amb la Direcció dels
Serveis Informatius.
Article 17.
És competència del Comité de Redacció convocar i presidir, delegant la presidència en un
dels seus membres, les assemblees de la Redacció, llevat de les de caràcter sindical,
mitjançant l'acord previ amb la Direcció d'Informatius. Així mateix, és competència del
Comité de Redacció convocar, abans de la fi del seu mandat, l'elecció del Comité que
haurà de substituir-lo. La Redacció tindrà dret, almenys, a una assemblea semestral. El
Comité i la Direcció d'informatius acordaran les mesures oportunes per a evitar que les
assemblees destorben la marxa normal dels treballs redaccionals.
Article 18.
La Redacció elegirà anualment el Comité de Redacció d'entre els seus membres que
tinguen una antiguitat no inferior a sis mesos i desenvolupen habitualment la seua tasca en
qualsevol dels centres de treball de TVV i RAV. A la TVV, el Comité de Redacció està
integrat per cinc membres; a la RAV, per tres. No són elegibles el Director d'Informatius, ni
els coordinadors, ni els caps de les delegacions ara existents o que pogueren existir en el
futur. Tampoc no ho seran aquells membres de la Redacció en situació d'excedència.
Seran electors els treballadors inclosos en l'àmbit definit en l'article 3 d'aquest Estatut. El
cens s'actualitzarà 15 dies abans de cada elecció. Els absents i els destinats a les
delegacions de TVV o RAV podran votar per correu, per fax o delegar formalment el seu vot
en un altre elector. Cada elector no podrà tindre la delegació de més de dos vots. El
Comité de Redacció designarà del seu si un secretari.
Article 19.
Perquè l'elecció tinga validesa, caldrà que vote la meitat més un del cens de la Redacció.

Si no s'arribara a aquest grau de participació, s'hauran de fer més convocatòries fins que
s'assolisca. Per a ser elegit, el tres primers candidats, en el cas de TVV, -els dos primers,
en el cas de RAV- hauran d'obtindre, almenys, el cinquanta per cent dels vots emesos. Si
no s'arribara a aquest percentatge en la primera votació, se n'hauria de fer una altra en la
qual bastarà, per a ser elegit, la majoria simple dels vots.
Article 20.
Qualsevol dels vocals del Comité de Redacció podrà ser revocat per acord de la majoria
de vots d'una assemblea de, com a mínim, la meitat és un de l'anomenat cens. La
convocatòria de l'assemblea haurà de fer-la, almenys, el deu per cent del cens. En tot cas,
els vocals perdran tal condició al cap d'un any de la seua elecció.
Article 21.
Les candidatures per a l'elecció del Comité de Redacció seran individuals i, per a ser
vàlides, a les paperetes de votació s'hauran de marcar, com a màxim, tants membres com
llocs a cobrir. En cas de segona votació, a TVV s'hauran de marcar, almenys, tres
candidats, mantenint la xifra límit de cinc candidats. En el cas de RAV, dos candidats,
mantenint la xifra límit de tres candidats.
Article 22.
L'entitat pública Radiotelevisió Valenciana, la Direcció d'Informatius de TVV i la de RAV
proporcionaran al Comité de Redacció i a l'assemblea les facilitats necessàries per a
l'exercici de la seua missió.
Article 23.
Els membres del Comité de Redacció gaudeixen de les garanties recollides en els apartats
a), b) i c) de l'article 68 de l'Estatut dels Treballadors.

CAPÍTOL VUITÉ - Del procediment d'invocació de la clàusula de consciència
Article 24.
Qui, d'acord amb el contingut de l'article 5, invoque la clàusula de consciència podrà donar
per resolt el seu contracte laboral quan considere que s'ha produït un canvi substancial en
els principis protegits per aquest Estatut, manifestat en actes reiterats que atempten contra
la seua llibertat, honor i independència professional. En aquest cas, s'entendrà que existeix
la causa de l'article 50.1 a) de l'Estatut dels Treballadors d'extinció del contracte per voluntat
del treballador i, en conseqüència, el membre de la Redacció tindrà dret a la indemnització
que correspon a l'acomiadament improcedent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Aquest Estatut tindrà validesa per un any i es prorrogarà per acord expressat per les parts
si cap d'elles no en demana la revisió.

