
 

 

JUNTA ELECTORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

L’article 31 de la Llei 1/1987, de 31 de març, electoral valenciana, regula la 

Comissió de Ràdio i Televisió que ha de constituir-se per a la distribució dels espais 

gratuïts de propaganda electoral en mitjans de comunicació, ràdio i televisió, de 

titularitat pública, l’àmbit de difusió dels quals siga la Comunitat Valenciana, en les 

eleccions que se celebraran el 24 de maig de 2015. 

 

En aquesta matèria ha de tenir-se en compte la Instrucció 2/2015, de 15 d’abril, 

dictada per la Junta Electoral Central, sobre distribució d’espais gratuïts de propaganda 

electoral en mitjans de comunicació de titularitat pública i delegació de competències en 

les juntes electorals de comunitat autònoma i provincials en relació amb les eleccions de 

24 de maig de 2015.  

 

Correspon a la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (JECV) articular i 

aplicar posteriorment el procediment necessari per a complir allò que s’ha disposat en la 

Llei electoral valenciana i en les instruccions de la Junta Electoral Central. 

 

En virtut del que s’ha exposat anteriorment, la JECV, en la reunió del dia 21 

d’abril de 2015, ha adoptat el següent  

 

ACORD 

 

Primer. Aprovar el procediment per a la constitució i desenvolupament 

d’actuacions de la Comissió de Ràdio i Televisió (CRTV) prevista en l’article 31 de la 

Llei electoral valenciana, que ha de constituir-se per a la distribució dels espais gratuïts 

de propaganda electoral en mitjans de comunicació, ràdio i televisió, de titularitat 

pública, l’àmbit de difusió dels quals siga la Comunitat Valenciana, en les eleccions que 

se celebraran el 24 de maig de 2015. 

 

Segon. La CRTV haurà de constituir-se a partir del dia 27 d’abril de 2015, data 

en què les juntes electorals provincials efectuaran la proclamació de les candidatures 

que es presenten a les eleccions autonòmiques que se celebraran el 24 de maig de 2015. 

 

Per a efectuar la constitució de la dita comissió han de realitzar-se les actuacions 

següents: 

 

1r. La JECV sol·licitarà a la Secretaria Autonòmica de Comunicació, adscrita a 

la Presidència de la Generalitat, la relació de mitjans de comunicació, ràdio i televisió, 

de titularitat pública que hi ha en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 

2n. Una vegada rebuda l’anterior informació, el 28 d’abril (dimarts) la JECV 

sol·licitarà la designació d’un representant en la CRTV a les formacions polítiques a 

què els corresponga formar-ne part, d’acord amb el que preveu l’article 31. 3 de la LEV 



 

 

(partit, federació o coalició que concorra a les eleccions convocades i compte amb 

diputats en les Corts Valencianes: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, 

Esquerra Unida del País Valencià i Coalició Compromís).  

 

3r. La JECV adoptarà el 29 d’abril (dimecres) un acord sobre distribució de 

temps, entre les candidatures proclamades, per a l’emissió d’espais gratuïts de 

propaganda electoral en els mitjans de comunicació –ràdio i televisió– de titularitat 

pública l’àmbit de difusió dels quals siga la Comunitat Valenciana. Aquest acord 

diferenciarà dos blocs d’espais: Bloc 1, corresponent a les eleccions a les Corts, i bloc 2, 

corresponent a les eleccions municipals. Aquest acord es notificarà de manera 

immediata a les candidatures i als mitjans de comunicació corresponents. 

 

4t. La JECV convocarà la constitució de la CRTV 30 d’abril (dijous), a la qual 

assistirà el vicepresident de la JECV i a la qual se citarà els directors de mitjans de 

comunicació –ràdio i televisió– de titularitat pública l’àmbit de difusió dels quals siga la 

Comunitat Valenciana, perquè aporten les bandes/franges horàries reservades en cada 

mitjà per a l’emissió dels espais gratuïts de propaganda electoral. 

 

5è. La CRTV, per majoria i mitjançant vot ponderat –prenent com a referència la 

composició de les Corts a l’inici de la VIII Legislatura–, elevarà a la JECV la proposta 

d’assignació dels temps corresponents a l’emissió d’espais gratuïts de propaganda 

electoral en cada mitjà de comunicació –ràdio i televisió– de titularitat pública l’àmbit 

de difusió dels quals siga la Comunitat Valenciana i en cadascun dels dos blocs 

d’espais: Bloc 1, corresponent a les eleccions a les Corts, i bloc 2, corresponent a les 

eleccions municipals que se celebraran el pròxim 24 de maig de 2015. 

 

6è. La JECV 5 de maig (dimarts) adoptarà l’acord en què s’aprova l’assignació 

de temps corresponents a la referida emissió d’espais gratuïts de propaganda electoral. 

 

7è. Les resolucions que adopte la JECV seran susceptibles de recurs davant la 

Junta Electoral Central en el termini i d’acord amb el procediment establert per l’article 

21 de la LOREG i per la Instrucció de la Junta Electoral 11/2007, de 27 de setembre. 

 

Segon. Notificar aquest acord als representants generals de les candidatures 

acreditades davant d’aquesta Junta Electoral, com també als mitjans de comunicació de 

titularitat pública –ràdio i televisió– l’àmbit de difusió dels quals siga la Comunitat 

Valenciana, i publicar-lo en la pàgina web de la Junta Electoral de la Comunitat 

Valenciana (www.cortsvalencianes.es). 

València, 21 d’abril de 2015 

 

La presidenta 

 PILAR DE LA OLIVA MARRADES 

El secretari 

FRANCISCO J. VISIEDO MAZÓN 


