
El 1998 ha estat l'any del 15è aniversari de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió. Hem commemorat 15 anys
de l'inici d'una activitat audiovisual, feta des de i per
a Catalunya, que ha evolucionat seguint el ritme de
les innovacions tecnològiques i estratègiques d'un sector
que, vist avui, té molt poc a veure amb el paisatge amb
què es va iniciar la història d'aquesta empresa.

Actualment, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
és molt més que un grup d'emissores de ràdio i de
canals de televisió públics. Hem esdevingut l'autèntic
motor del sector audiovisual català àmpliament entès.
Per segon any consecutiu hem estat líders, tant en ràdio
com en televisió i ens hem obert i hem consolidat
la nostra presència en activitats paral·leles amb l'objectiu
de fomentar i impulsar aquest nou teixit industrial, que
s'erigeix com un dels sectors amb més futur els propers
anys. La nostra presència a Mediapark, Vía Digital
i Audiovisual Sport es fonamenta sobre aquesta base.

Entre els principis fundacionals de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió va destacar durant tota
la primera època, la normalització cultural i lingüística
del país. Ja entrats en la dècada dels 90, sense oblidar
els objectius anteriors, l'aposta més forta ha estat
la indústria audiovisual. Podem dir que amb el tancament
de l'activitat realitzada el 1998, aquesta fita de dinamit-
zació del sector també s'està assolint satisfactòriament.

En les pàgines i el CDrom que conformen aquest
Informe anual trobareu sintetitzada l'activitat
de la Corporació corresponent a 1998, amb dades,
imatges i vídeos que la documenten.

Presentació 

Jordi Vilajoana
Director general
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Una oferta 
audiovisual diversa 

La CCRTV neix amb la voluntat de tirar endavant
un projecte de comunicació innovador, modern, audaç
i ambiciós, i amb l’objectiu de ser un dels principals
mitjans de comunicació d’Europa. 

En aquests moments, som la ràdio i la televisió preferides
dels catalans, hem creat escola i exportem els nostres
productes a l’estranger.

La CCRTV és una fàbrica de productes audiovisuals
–notícies, esports, ficció, entreteniment–, tant de ràdio
com de televisió, que distribueix per totes les xarxes
possibles (les convencionals de ràdio i televisió
hertzianna, per satèl·lit, cable, internet i altres formats,
com discos, CDroms, llibres, etc.)

L’estratègia de la CCRTV consisteix a diversificar
les iniciatives en la indústria audiovisual, a potenciar
la participació en les diverses plataformes digitals
i en la creació d’aliances que permetin el foment
d’una indústria i la normalització d’una llengua.

CORPORAC IÓ  CATALANA DE  RÀD IO  I  T E LEV IS IÓ

Empreses filials:

· Televisió de Catalunya, S.A.

· Catalunya Ràdio SRG, S.A.

· Principal d’Edicions, S.A.

· Principal de Vídeo, S.A.

· CCRTV Serveis Generals, S.A.

· TVC Multimèdia, S.L.

Empreses participades:

· Media Park

· Vía Digital

· Audiovisual Sport

· Vang-3

· Fundació La Marató de TV3

ys6 empreses filials, 4 empreses participades i 1 fundació
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Organització

CORPORAC IÓ  CATALANA  DE  RÀD IO  I  T E LEV IS IÓ

Consell d'Administració
Format per dotze membres 
elegits pel Parlament de Catalunya
al principi de cada legislatura que
s'escullen en proporció a la correlació
de forces polítiques que componen 
la cambra catalana.

Membres del Consell
d'Administració (a 31.12.1998):

(asseguts, d’esquerra a dreta)

Jaume Vilalta i González
Ricard Fernández Déu
Maria Eugènia Cuenca i Valero 
Eugeni Pérez-Moreno i Pallarès
Armand Querol i Gasulla 

(drets, d’esquerra a dreta)

Josep Maria Triginer i Fernández 
Jordi Menéndez i Pablo
Jordi Sànchez i Picanyol
Miquel Reniu i Tresserres 
Jordi Vilajoana i Rovira 
(Director general)
David Garcia-d'Enterria i Adan 
Ramon Goicoechea i Utrillo 
Lluís Garriga i Paituví 

Consell Assessor
Es compon de dotze membres,
designats per l'Institut d'Estudis
Catalans, les Universitats catalanes,
el Consell Executiu de la Generalitat
i representants dels treballadors
de les empreses filials.
Aquest organisme emet opinió 
i dictamen a petició del Consell
d'Administració.

Membres del Consell Assessor
(a 31.12.1998):

Nomenats pel Consell Executiu 
de la Generalitat de Catalunya: 

Rosa M. Pujol i Galobart 
Ramon Juncosa i Ferrer 
Agustí Gallart i Teixidó

Nomenats per l'Institut 
d'Estudis Catalans: 

Carles Miralles i Solé 
Miquel de Moragas i Spà 
Pere Lluís Font

Nomenats pel Comitè d'empresa 
de Televisió de Catalunya, S.A.: 

Francesc Llobet i Dalmases 
Ildefons Duran i Solà 
Reinald Roca i Serra

Nomenats pel Comitè d'empresa 
de Catalunya Ràdio SRG, S.A.: 

Martí Cuní i Vigueres 
Josep M. Marsà i Palau 
Ramon Montserrat i Espiña

Director general
Nomenat pel Consell Executiu 
de la Generalitat, prèvia consulta 
al Consell d'Administració
de la CCRTV, té la facultat executiva
de la CCRTV i li corresponen
les competències derivades
d'aquesta responsabilitat.



Recursos humans CCRTV

Treballadors: 96
Mitjana d’edat: 37 anys

Homes: 70%
Dones: 33%

Organigrama

Secretari general
Manuel Feu

Direcció de relacions internacionals, estudis i continguts
Imma Tubella

Direcció d'actualitats
Eugeni Cabanes

Direcció de Televisió de Catalunya, S.A.
Lluís Oliva

Direcció de Catalunya Ràdio SRG, S.A.
Joan M. Clavaguera

Direcció general
Jordi Vilajoana
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La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha posat
en marxa una nova estructura empresarial de serveis.
Per a aquest fi ha activat una societat denominada
CCRTV Serveis Generals, S.A., que integra diferents
departaments que ofereixen els seus serveis a la CCRTV
i les seves empreses filials. 

C O R P O R A C I Ó  C A TA L A N A  D E  R À D I O  I  T E L E V I S I Ó

Els departaments de la CCRTV Serveis Generals
han desenvolupat les seves activitats
ens els àmbits següents:

· Disseny, elaboració i administració 

de productes i equips, basats en l'ús de 

tecnologia i eines informàtiques, telemàtiques, 

de comunicació, audiovisuals i multimèdia, 

incloent-hi l'administració de sistemes 

d'informació. 

· Assessorament en el camp informàtic, 

telemàtic, de comunicació audiovisual 

i multimèdia.

· Realització d'estudis en general sobre 

el sector de les comunicacions, anàlisis 

sectorials, tendències del mercat audiovisual, 

estudis temàtics sobre diferents aspectes 

del sector audiovisual (finançament, 

producció, estratègies de programació, 

deontologia, etc). 

· Coordinació de publicacions corporatives. 

· Gestió de les relacions internacionals de 

la CCRTV i representació de l'ens en diferents 

organismes i associacions internacionals.

· Organització de seminaris, conferències 

i jornades de reflexió sobre el sector de 

la comunicació audiovisual.

· Auditoria interna.

· Asessorament lingüístic. 

Activitats anuals



> ASI (Administració de Sistemes d’Informació)

S'ha conclòs la primera fase del projecte de l'euro per
permetre els sistemes poder treballar en euros a partir
de l'1 de gener de 1999. S'han dut a terme les accions
previstes pel projecte de l'efecte 2000 i s'ha efectuat
una anàlisi de riscos que ha donat lloc a un Pla
de Seguretat Informàtica que orientarà les accions
que s'hagin d'implementar.

En col·laboració amb els departaments d'Esports
i Documentació de TVC s'ha posat en funcionament
un sistema automatitzat de visionat, selecció, 
documentació i compactat de les imatges de futbol.
S'han integrat les dades de producció, audiència
i escaletes d'emissió.

> Relacions internacionals, estudis i continguts

La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha coorga-
nitzat, juntament amb el Parlament de Catalunya,
les Segones Jornades Parlamentàries sobre mitjans
de comunicació audiovisual, que han portat el títol
"La democr@cia a la societat de la informació".
Les Jornades van tenir lloc el 16 de març al Parlament
de Catalunya. 

Al llarg del 1998 la CCRTV ha cooperat amb News
World, mercat internacional de programes informatius
i de tecnologia del sector, que ha establert a Barcelona
la seva reunió anual. News World s'ha celebrat del 4 al 8
de novembre de 1998.

Coincidint amb aquest certamen, el 5 de novembre
de 1998, la CCRTV ha concedit els Premis Actual, que
premien el millor reportatge de periodisme d'acció o de
risc d'àmbit internacional i el millor projecte per a un
reportatge en llengua catalana, presentat per nous valors.

El Premi Actual Internacional s'ha concedit enguany
al reportatge Prime Time War (Guerra en prime-time),
de la productora Mosaic Films. Aquest reportatge revela
els horrors del conflicte àrab-israelià a través de dos
amics, un periodista israelí i un àrab, que treballen per
a diferents agències de notícies internacionals. Capten
les imatges dels telenotícies del vespre i cobreixen
una atrocitat rere l'altra al llarg del procés de pau.

El Premi Actual Catalunya, ha premiat per primera
vegada projectes de reportatges en comptes de programes
acabats. El guanyador d'aquesta edició ha estat
La nostra lluita, ¿va canviar les nostres vides?,
presentat per Magda Sellés, que analitza les conseqüèn-
cies quotidianes del moviment feminista a Catalunya.

La CCRTV ha organitzat la cerimònia de lliurament dels
Premis Actual i ha organitzat un workshop internacional
dins del marc de News World. El workshop amb el títol
"Drugs and TV journalism: the difficulty of being
truthful" (Drogues i periodisme: la dificultat de ser
veraç), ha volgut reflexionar sobre les dificultats amb
què es troba el periodista en la cobertura informativa
sobre l'activitat dels cartels de la droga sudamericans. 

El Departament de relacions internacionals, estudis
i continguts ha mantingut la seva activitat de represen-
tació de la CCRTV en organismes internacionals com
Circom, organització que agrupa unes quatre-centes
ràdio-televisions públiques europees, CMCA (Centre
Mediterrani de Comunicació Audiovisual),
CoPeAM (Conferència Permanent de l'Audiovisual
de la Mediterrània), Eurovisioni i Institut Europeu
de la Comunicació. Ha estat el centre de coordinació
d'intercanvis de magazins mediterranis de la CoPeAM.
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Televi
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Televisió de Catalunya té l’objectiu de donar un servei
públic als ciutadans de Catalunya i, per això, es dota
dels mitjans necessaris per aconseguir-ho. En els darrers
anys, després de la consolidació dels dos canals princi-
pals de la cadena (TV3 i el Canal 33), han entrat
plenament en funcionament el canal TVC Internacional,
TVC Sat i els dos canals temàtics del Servei audiovisual
de meteorologia: Méteo i Teletiempo.

El 1998 Televisió de Catalunya ha creat
TVC Multimèdia s.l., l’objecte social de la qual és l'adqui-
sició, gestió, explotació i administració de tot tipus de
drets audiovisuals.

TVC Multimèdia també produeix, programa, comercia-
litza i distribueix tot tipus de programes audiovisuals,
per a la seva distribució i explotació en l'àmbit de la
difusió radiofònica, televisiva, telemàtica i altres suports
multimèdia. L'edició i comercialització de revistes
i publicacions periòdiques, suplements, monogràfics,
fascicles, llibres i similars, també forma part de la seva
activitat.

TVC Multimèdia agrupa els següents canals temàtics:
Méteo, Teletiempo i Club Super3, produïts per Televisió
de Catalunya.

Al mateix temps, TVC On line ha ampliat la seva oferta
a Internet, amb informacions d’última hora, la progra-
mació al complet, la cartellera de cinemes, informació
sobre l’estat de les carreteres i els aeroports, etc.

T E L E V I S I Ó  D E  C A T A L U N Y A

TV3
Tipus de canal: generalista
Sistema: obert
Àmbit d’emissió: Catalunya
Hores d’emissió anuals: 7.616

Canal 33
Tipus de canal: cultural-divulgatiu
Sistema: obert
Àmbit d’emissió: Catalunya
Hores d’emissió anuals: 6.816

TVC Internacional
Tipus de canal: generalista
Sistema: obert
Emissor: satèl·lit Astra (Europa); 
Hispasat (Amèrica)
Àmbit d’emissió: Europa-Amèrica
Hores d’emissió anuals: 6.570

TVC Sat
Tipus de canal: generalista
Sistema: codificat
Emissor: Vía Digital
Àmbit d’emissió: Espanya
Hores d’emissió anuals: 6.570

Teletiempo
Tipus de canal: temàtic
Sistema: codificat
Emissor: Vía Digital
Àmbit d’emissió: Espanya
Hores d’emissió anuals: 6.570

Meteo
Tipus de canal: temàtic
Sistema: codificat
Emissor: Canal Satélite Digital
Àmbit d’emissió: Espanya
Hores d’emissió anuals: 6.570

Club Super3
Tipus de canal: temàtic
Sistema: codificat
Emissor: Vía Digital
Àmbit d’emissió: Espanya
Hores d’emissió anuals: 62

TVC On line
Web d’Internet
www.tvcatalunya.com
Visites 1998: 2,5 milions

sió 7 canals de televisió + portal d’accés a Internet



Televisió de Catalunya valora el seu lideratge com una
conseqüència lògica de la proximitat amb el telespec-
tador i de ser la cadena que genera més confiança.

La suma del 23,9% de quota total de pantalla de TV3
amb el 5,7% que va assolir el Canal 33, dóna un 29,6%.
Això representa un 0,5 per cent més de les quotes
globals de 1997. És a dir que, gràcies a la competitivitat
de Televisió de Catalunya, el consum de televisió en
català ha augmentat de mig punt l'any 1998 al nostre
país.

Amb aquest lideratge, Televisió de Catalunya ha
esdevingut guanyadora durant aquest any, en un
context de duríssima competència en el sector, i ho ha
fet aplicant un rigorós pla de contenció de la despesa.
Alhora, ha continuat exercint tasques d'innovació
i exploració de nous recursos comunicacionals.
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Líders amb 
el 29,6% d’audiència

TV3

Canal 33

TVE1

La 2

Tele5

Antena 3

Canal 9

Canal +

Altres

TN Primera hora

TN Catalunya

TN Migdia

TN Vespre

TN Última hora

TN Migdia Cap de setmana

TN Vespre Cap de setmana

TN Última hora Cap de setmana

Quota anual comparada amb altres cadenes

Quotes comparades 97-98 dels Telenotícies (TN)

Persones de 4 anys i més

Persones que parlen català

1997

1998

28,5

23,9

5,7
6,2

18,5
16,5

6,7
6,4

19,4
17,9

21,9
19,9

0,2
0,2

2,3
2,2

1,8
2,2

13,2
17,2

29,3
30,4

31,8
32,4

28,2
28,6

12,8
18,5

29,1
30,7

22,9
24,0

11,4
13,7



La ficció

Aquest any, la sèrie Nissaga de poder ha arribat
al seu final amb un èxit clamorós, i s’ha iniciat
amb força la nova telenovel·la, Laberint d'ombres.

També ha continuat  l'èxit d'Estació d'enllaç i s’ha
produït l’estrena de la sèrie Laura, amb Lloll Bertran
com a protagonista.

L’entreteniment

S’ha produït la consolidació d'una línia de programes
d'humor que ha fet una important aportació al lideratge,
amb Sense títol, s/n i Malalts de tele. Alhora, s’ha
continuat una línia d'humor molt popular, amb programes
com Ja hi som!, Surti com surti i Poca broma, i nous
formats per a públics molt amplis, com Bojos pel ball.

Els informatius

S’ha reforçat el lideratge dels Telenotícies en totes les
seves edicions, la qual cosa ha fet de TV3 el mitjà
informatiu de més abast i de més influència a Catalunya.

Entre els informatius no diaris, 30 minuts, com a oferta
de prime-time de diumenge, ha obtingut un dels millors
resultats d'audiència de la seva història i ha aconseguit
diversos premis. Alguns dels reportatges emesos han
tingut una gran repercussió ciutadana, com el que
denunciava els enganys a jubilats que visiten Mallorca
en viatges de l'Inserso.

Bon dia Catalunya s’ha posicionat com a magazín
informatiu de referència i s’han incorporat nous
programes de servei públic: Parlament, de divulgació
de l'activitat parlamentària, i Camí de l'euro, espai de
divulgació sobre les repercussions de l'entrada en vigor
de la nova moneda europea.

Els programes de contingut

Els programes amb contingut –molts d'ells, amb formats
innovadors– com a propostes per a públics majoritaris a
prime-time: Vides privades, El cangur, Les coses com

són (que s'ha exportat en una versió internacional), etc.
Altres programes han combinat l'entreteniment amb
propostes de continguts socials: Entre línies, Catalunya
des de l'aire i Aquest any, cent!

Els esports

1998 ha tingut dues parts ben diferenciades pel que
fa a l'explotació dels drets de televisió sobre el futbol.
El primer semestre de l'any ha estat el darrer període
del contracte que lligava la FORTA amb la Lliga de
Futbol Professional, és a dir, l'últim període on la
retransmissió en obert era el predominant, mentre que
la segona part de l'any ha estat el començament dels
nous contractes amb Audiovisual Sport on s'ha introduït
l'explotació del futbol en el sistema de peatge per visió. 

El resultat provisional ha estat que els nous sistemes no
han impedit l'explotació correcta de les retransmissions
en obert amb calendaris i xifres d'audiència equiparables
a les de l'any 1997.

L’any també s'ha caracteritzat per l'inici del debat seriós
sobre la viabilitat de les seleccions catalanes dels
diferents esports. Televisió de Catalunya no tant sols no
hi ha estat indiferent sinó que ha actuat com a autèntic
motor de les seleccions catalanes. L'any ha acabat amb
el partit de futbol Catalunya-Nigèria organitzat per
Televisió de Catalunya que ha aconseguit omplir l'Estadi
Olímpic, cosa que no passava des dels Jocs del 92.

El Departament d'Esports ha aconseguit augmentar una
mica més el seu nombre d'hores d'emissió i per això s'ha
pogut donar entrada o millorar encara més el tracte
a determinats esports arrelats al nostre territori malgrat
que no són majoritaris.

L’entreteniment de producció aliena

Quant al cinema, s’ha mantingut una programació de
films de gran interès i qualitat, molts d'ells estrenes
a televisió. I s’han estrenat sèries estrangeres que han
tingut gran impacte internacional: Brooklyn sud, Pacific
blue, Terra 2, Històries increïbles, al costat de les que
s'han consolidat com a clàssiques.
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Les claus de l’èxit de TV3



En relació amb la seva condició de cadena dedicada a la
divulgació de la cultura, la ciència i la cultura científica,
el Canal 33 ha estat sel.leccionat, el 1998, com una de
les quatre cadenes de televisió d'aquesta orientació més
interessants del món pel prestigiós Centre National
de Recherches Scientifiques (CNRS) de França.

Durant el 1998, el Canal 33 ha consolidat i potenciat
alguns dels seus valors més característics:

El Club Súper3

El Club s'ha implicat fortament en la promoció de valors
adreçada als infants, amb la creació d'un espai dedicat
a divulgar els drets humans entre els infants, i la
introducció d'unes imaginatives fórmules destinades
a la integració dels nens sords, mitjançant la popularit-
zació de la llengua de signes. A 31 de desembre de
1998, el nombre de socis del Club és de 591.756.

La Festa dels Súpers, que és la convocatòria infantil
i familiar que se celebra cada any a Catalunya, ha tingut
una especial atenció, el 1998, en esdevenir un espai
de promoció i divulgació dels valors de la solidaritat,
la integració i l'accés a la cultura. El nombre d'assistents
a la Festa ha superat les 300.000 persones.

La programació músical

Canal 33 és la televisió de l'Estat espanyol que emet més
hores de programació musical, en tots els seus gèneres.
El 1998 aquesta programació musical s'ha potenciat,
amb l'increment de continguts de música clàssica,
la millora en l'horari d'emissió de l'òpera, l'emissió
en directe d’Sputnik, l'èxit d'Hidrogen com a espai de
noves músiques, la diversificació de gèneres (cant coral,
cantautors catalans i del món, folk català, folk interna-
cional, jazz, etc.) i les retransmissions en directe i diferit
de grans esdeveniments musicals.

La programació cultural

L'oferta cultural del Canal 33 s'ha convertit, igualment,
en la més potent i variada disponible. El programa

Avisa'ns quan arribi el 2000 ha esdevingut el magazín
cultural de referència, al costat d'espais especialitzats
ja clàssics, com Informatiu cinema o Més enllà del 2000. 

La programació educativa i divulgativa

La franja educativa dels matins al Canal 33 ha estat
complementada amb altres espais divulgatius, com
Planeta terra i la famosa sèrie Cosmos, mentre que als
vespres s'han introduït nous formats dedicats a diverses
tasques divulgatives: Fem empresa, On/off, Spot TV, AD,
La pesca a Catalunya, etc.

El cinema en català

El Canal 33 ha mantingut i potenciat una finestra
setmanal oberta a la producció cinematogràfica realit-
zada a Catalunya i parlada en català, com un important
element de suport a la indústria, i també ha mantingut
la seva oferta de llargmetratges destinats a públics
concrets, o títols clàssics del cinema.

Els esports

El programa Gol a gol ha creat tot un estil que combina
el servei a l'actualitat i a la tertúlia esportiva divertida,
mentre que les tardes de dissabtes i diumenges han
mantingut i potenciat l'atenció als esports minoritaris
(hoquei herba i hoquei patins, handbol, rugbi, etc.). 

La informació i el servei

Al 1998 l'informatiu diari Notícies 33 ha ajudat
a definir la forta personalitat del Canal 33, mentre que
el programa Paral·lel ha estat l'espai que ha presentat
als telespectadors catalans les personalitats de
la política, la cultura i l'actualitat més interessants
de la setmana, en diàleg viu davant la càmera.

Com a televisió pública ha continuat aprofundint
en el pluralisme social, amb programes religiosos com
Signes dels temps (catòlic) i Néixer de nou (protestant)
o els sindicals, de CCOO i d'UGT.
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Canal 33,
una oferta singular



Interna 2.285 32,41 1.849 28,22 4.134 30,39

Externa 40 0,57 215 3,28 255 1,87

Informatius 1.071 15,19 274 4,18 1.345 9,89

Esports 250 3,55 841 12,84 1.091 8,02

Continuïtat 303 4,30 200 3,05 503 3,70

Total prod. pròpia 3.949 56,01 3.379 51,57 7.328 53,87

Total prod. aliena 3.102 43,99 3.173 48,43 6.275 46,13

Total 7.051 100,00 6.552 100,00 13.603 100,00

Publicitat 565 8,01 264 4,03 829 6,09

Hores d’emissió 7.616 6.816 14.432

Emissió TV3 Emissió Canal 33 Emissió Televisió de Catalunya

Tipus de producció Hores Percentatge Hores Percentatge Hores Percentatge

Programes culturals
i d’entreteniment 72%

Programes dramàtics 23%

Programes musicals, juvenils i infantils 5%

Programes culturals 
i d’entreteniment 64%

Programes dramàtics 25%

Programes musicals, juvenils i infantils 11%

Hores de producció interna

Distribució de la despesa de producció interna

Producció interna de Televisió de Catalunya

Emissions de Televisió de Catalunya
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Instal·lacions

Aquest any s’han introduït algunes millores que
actualitzen la capacitat infraestructural i tecnològica
de Televisió de Catalunya.

Actualitats

S’ha fet un important esforç econòmic amb la incorpo-
ració de "laptops" (unitats de postproducció portàtils)
per a la postproducció de notícies "on field" (sobre el
terreny). Aquest equipament permet als equips humans
desplaçats lliurar reportatges acabats. 

Platós

Per tal de potenciar i abaratir la producció de sèries
dramàtiques, s’ha acondicionat i posat en explotació
un estudi ubicat en una nau del polígon Pedrosa
a l'Hospitalet. 

Emissió

S’ha posat en explotació la nova instal·lació de
multicontinuïtat. En aquesta sala es genera  la progra-
mació del canal TVC Internacional destinat a Astra.
Es tracta d’una instal·lació altament informatitzada,
la qual cosa permet que un sol operador pugui realitzar
i supervisar les emissions. 

Canals meteorològics

El 1998 s’ha consolidat el centre de meteorologia des
del qual es produeixen els canals temàtics Teletiempo
(Vía Digital) i Méteo (Canal Satélite Digital). També s’ha
desenvolupat l’aplicació interactiva meteorològica per a
Vía Digital, la qual cosa ha permès a TVC experimentar i
ser pionera en aquest tipus de servei no sols en l’àmbit
espanyol, sinó també en l’àmbit europeu.

Complementàriament, aquest centre ha començat a
proveir diferents webs d’Internet amb informació
meteorològica. 

TVC-DATA

Aquest servei, que engloba el servei de teletext de TV3
i de Canal 33, i el portal d’internet TVC On line ha
experimentat un important creixement durant l’any
1998: 73% d’increment en visites a TVC On line
(2,5 milions de visites el 1998) i 66% d’increment
en la subtitulació (650 hores emeses el 1998). 

TVC On line i el Teletext de TVC s’han convertit en
importants centres de difusió de dades en temps real,
gràcies als acords signats amb diferents institucions
públiques i privades: "Aeroports", "Carreteres",  "Borsa",
"Estadístiques", etc... L’explotació d’aquests sistemes
es basa en múltiples processos automatitzats d’actualit-
zació de dades, de manera que poden ser atesos
per un equip molt reduït de persones. 

D’altra banda, TVC On line s’està convertint en un portal
de referència en català per a la comunitat d’internautes
de Catalunya, amb l’oferta de serveis propis de gran
èxit. Al mateix temps, és un excel·lent instrument per
a la fidelització de l’audiència de les cadenes de TVC,
donat que ha obert les portes d’Internet a la major part
dels programes de producció pròpia de Televisió
de Catalunya, que d’aquesta manera han establert
un nou canal de comunicació amb la seva audiència.   

Reptes de futur

Televisió digital terrestre

Televisió de Catalunya ha participat activament en
la preparació de la futura Televisió Digital Terrestre.
S’han fet les primeres emissions experimentals de TDT
a Catalunya, conjuntament amb el Centre de
Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya,
s'ha participat en els fòrums d’estandarització espanyols
i internacionals (Aniel, Digitag), i s’han fet les primeres
proves de serveis interactius.

Igualment s’ha establert una línia de col·laboració
amb fabricants per tal de donar suport a la indústria
de televisors de Catalunya.
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33.000 m2 d’instal·lacions 
i 1.495 treballadors



Recursos humans

Televisió de Catalunya disposa d’una plantilla
de 1.495 treballadors. A més, en virtut dels convenis
de col·laboració signats amb universitats i escoles
catalanes, un total de 186 estudiants universitaris
i 55 estudiants de formació professional han fet
períodes de pràctiques en diferents departaments.

En el capítol de formació cal destacar les accions
destinades a consolidar els coneixements de tecnologia
digital en el procés productiu. 

Plantilla de Televisió 
de Catalunya a 31.12.98

Direcció 89

Tècnica 503

Gerència 106

Programació 114

Informatius 271

Producció 412

Total 1.495

Delegacions: 

Girona

Lleida

Tarragona

Val d’Aran

Bilbao

Madrid

Palma de Mallorca

València

Corrresponsalies internacionals:

Washington DC

París

Brussel·les

Gabinet de direcció i relacions públiques

Les instal·lacions de Televisió de Catalunya han estat
visitades per més de 15.000 estudiants i un total de
55.000 persones han participat com a públic en els
programes que s’han gravat en els diferents platós
de Televisió de Catalunya.
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Els comptes anuals descriuen una clara evolució que
cerca l’estalvi i, alhora, el manteniment dels nivells
de qualitat i producció.

Venda de programes

S’han venut diversos programes a televisions
i plataformes espanyoles, com ara TVE, Antena 3,
Media Park i televisions locals.

En el pla internacional, s’ha venut la segona part de
Nissaga de poder a Hongria (476 capítols), Poble Nou
a Grècia i altres productes a països de Llatinoamèrica.

Merchandising

S’ha consolidat La revista dels Súpers com la publicació
mensual en català més venuda a Catalunya amb aproxi-
madament 40.000 exemplars/mes i s’ha llançat la nova
revista Barça.

Pel que fa al Club Super3, s’han obert més de dos-cents
Espais Super3 a tot el país, s’han llançat i consolidat
llicències amb la marca i també diversos llibres i quaderns.

També s’han editat diversos llibres, com: L'oblit del passat,
Aquell 98, Llibre d'estil de TV3 i l’Agenda de Malalts de
tele, i s’ha arribat a un acord amb la BBC per participar
en l'explotació del merchandising dels Teletubbies.
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25.447 M de pressupost 
i 13.716 M d’ingressos 

publicitaris

Quota d’inversió / quota d’audiència

Repartiment de la inversió publicitària a Espanya

TVC

Antena 3

Tele 5

Telemadrid

TVE

TVG

Canal 9

ETB

Canal Sur

Canal +

TVE

Antena 3

Tele 5

TVC

Telemadrid

Canal Sur

Canal 9

Canal +

ETB

TVG

121,8

119,6

119,0

109,1

90,2

88,6

86,6

73,1

58,6

54,9

88,9

78,7

72,8

17,6

10,1

6,6

5,2

3,5

3,1

3,0

Cost per impacte per cadenes

Canal +

TVC

Tele 5

Antena3

TVE

TeleMadrid

Canal 9

Canal Sur

ETB

TVG

677
2.536

514
1.322

262

630

263
705

287
723

320
847

281
745

218
613

388
1.059

293
875

Persones de 4 anys i més

Mestresses de casa



La capacitat i la qualitat dels programes de Televisió
de Catalunya, ha estat confirmada un any més amb
l’obtenció de diversos premis nacionals i internacionals.
Entre els més destacats hi ha:

· Premi Ondas Internacional per al reportatge 
"Procés a Pinochet" del programa 30 minuts.

· Premi Ondas nacional al programa més innovador 
per a Malalts de tele.

· Premi al millor treball d'investigació periodística 
del FIGRA de Nova York (Festival Internacional del 
Gran Reportatge d'Actualitat) al reportatge "Esclaus 
del comerç" del programa 30 minuts.

· Premi de la Institució de les Lletres Catalanes
a l’equip de guionistes de la sèrie Nissaga de poder, 
dirigit per Josep Maria Benet i Jornet.

· Premi d'Audiència concedit pel Gabinete de 
la Comunicación Audiovisual al programa Nissaga 
de poder, com el més vist a TV3 la temporada 97/98.

· Primer premi del segon Festival Audiovisual 
Multimèdia d'Espanya al CDrom commemoratiu 
dels 15 anys de TV3, "3 i a dins".

· Edició 98 dels Premis Promax:
Musa d'or per la campanya de promoció de Tardor'97
Musa d'or per la campanya de llançament de la 
Revista dels Súpers
Musa de plata pel decorat del programa Avisa'ns 
quan arribi el 2000
Musa de plata pel decorat El món d'Ariadna
Musa de bronze pel decorat del programa Gol a gol
Musa de bronze pel disseny gràfic 
del programa OnOff

· Primer premi del Consell Municipal de Benestar 
Social de l’Ajuntament de Barcelona per al reportatge 
“L’infern a casa”, sobre el maltractament a les dones, 
del programa 30 minuts.
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Premis



Ràdi
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Durant els 15 anys d’existència del grup d’emissores
de Catalunya Ràdio, l’emissora ha passat de ser un
projecte ambiciós de normalització a ser una realitat
consolidada, respectada, admirada, líder i punt de
referència dins i fora de Catalunya. L’entreteniment,
l’actualitat, el rigor informatiu, la música i la ràdio
de servei conformen un equilibri perfecte en la progra-
mació de l’emissora més escoltada del país en el seu
àmbit.

Premis

Catalunya Ràdio i la seva programació han obtingut,
com cada any, diversos premis en reconeixement de
la qualitat i rigor del seu treball.

· Premi Òmnium Cultural a El matí de Catalunya Ràdio

· Premi APEI-PRTV a El matí de Catalunya Ràdio

· Premi de ràdio de la Fundació Rafael Peris 
al programa El suplement

· Premi Atlàntida al programa Babel

C A T A L U N Y A  R À D I O

Catalunya Ràdio
Tipus d’emissora: generalista

Any de creació:  1983

Àmbit d’emissió: Catalunya

Hores d’emissió anuals: 8.760

Catalunya Informació
Tipus d’emissora: informativa

Any de creació: 1992

Àmbit d’emissió: Catalunya

Hores d’emissió anuals: 8.760

Catalunya Música
Tipus d’emissora: musical

Any de creació: 1987

Àmbit d’emissió: Catalunya

Hores d’emissió anuals: 8.760

RAC 105
Tipus d’emissora: musical

Any de creació: 1984

Àmbit d’emissió: Catalunya

Hores d’emissió anuals: 8.760

www.catradio.com
Web d’Internet

Any de creació: 1998

Visites 1998: 850.000

o4 emissores de ràdio + portal d’accés a Internet



Any rere any, les emissores de Catalunya Ràdio cerquen
l’objectiu d’arribar al màxim nombre d’oients.
L’any 98 no ha estat cap excepió.

La superioritat en l’horari de prime-time és una
de les claus de l’èxit de Catalunya Ràdio. Els programes
emesos entre les 6 h i les 14 h són, amb diferència,
els que més oients tenen a Catalunya.
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820.000 oients diaris

Catalunya Ràdio
i les principals emissores de la competència

Catalunya Ràdio

Cadena Ser

COPE

Radio 1

Onda Cero

Onda Rambla

ComRàdio

RAC 105
i les principals emissores de la competència

RAC 105

Cadena 40

R. Club 25

Flash

Cadena 100

M80

Flash Back

RKOR

Catalunya Informació
i les principals emissores de la competència

Catalunya Informació

Radio 5

Catalunya Música
i les principals emissores de la competència

Catalunya Música

Sinfo Radio

R. Clàssica

Laborables

Set dies

41
45

16

21

10

13

180
174

329
389

189
181

202
185

113
99

74
59

52
59

31
25

467
443

407
381

304
288

255
227

217
186

183
150

164

147

132
127

53
45
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Les quatre emissores del grup ofereixen una progra-
mació 100% pròpia. 

Amb la intenció d’acostar als oients els programes i la
gent que els fa, Catalunya Ràdio ha fet un total de 43
programes en directe al carrer. L'any 98 ha tingut com a
novetat més destacada la incorporació de Jordi González
a la programació amb el programa Diagonal, el nou
magazín de tarda de Catalunya Ràdio. Aquest magazín
s'afegeix a una graella amb programes tan consolidats
com El matí de Catalunya Ràdio, Futbol a Catalunya
Ràdio, Catalunya matí, El suplement o La nit dels
ignorants.

Programes més recents com El món s'acaba o Versió
original, de marcat caràcter juvenil han arrelat molt bé
entre l'audiència que busca programes d'entreteniment
amb humor intel·ligent. 

Amb voluntat de servei i normalització del país,
Catalunya Ràdio ha iniciat una nova etapa del programa
Catalunya Ràdio, sense fronteres. Des d´aquest any,
Montse Jené i Kilian Sebrià mostren setmanalment les
parles dels diferents territoris de parla catalana i aquells
catalans que viuen lluny del país i que tenen encara
moltes coses a dir de la nostra cultura.

L'any 98 ha estat també el de l'inici de l'any del
centenari del Barça. Catalunya Ràdio l'ha volgut
celebrar amb un programa-concurs adreçat a les penyes
blaugrana, presentat per Toni Clapés.

El departament d’Esports continua essent un referent
clau dins del món esportiu català, amb el seguiment
dels esdeveniments esportius més importants.

Pel que fa a Internet, l’oferta de ràdio en directe i de
ràdio a la carta ha crescut notablement. S’ha iniciat una
política d’interactivitat que ha portat noves visites a la
web de Catalunya Ràdio. Propostes de programes com
l’espai “El fòrum de l’educació” d’El matí de Catalunya
Ràdio i “Els enigmes de l’Edgar” del programa Diagonal
o Futbol a Catalunya Ràdio són els espais més escoltats
a la xarxa.

C A T A L U N Y A  R À D I O

100% de producció pròpia

Catalunya Ràdio 
Tipus de programes
Temàtics, divulgatius i d’autor 28%

Magazins 21%

De participació 17%

Informatius 14%

Esports 11%

Musicals 9%

Catalunya Informació
Bloc informatiu
Titulars+trànsit+temperatura 4 min

Informació 12 min

Trànsit 1 min

Temps+temperatura 1 min

Resum informatiu 1 min

Espais monogràfics i informació 7 min

Esports 4 min

Catalunya Música
Tipus de programes
Música 96,7%

Informatius 3,3%

RAC 105
Tipus de programes
Música 82%

Culturals 13%

Informatius 5%



S'ha executat la segona fase del Pla d'Ampliació de
la Cobertura de la xarxa de difusió de Catalunya Ràdio
amb la posada en marxa de 19 reemissors.

També s'ha avançat en el projecte de canvi de formats:
s'ha incorporat el minidisc a les delegacions i als equips
de redacció de Catalunya Ràdio. S'ha incorporat
el sistema d'àudio digital a Catalunya Música amb
resultats molt satisfactoris, ja que ha millorat la qualitat
del so dels espais gravats i ha facilitat la difusió
automatitzada d'alguns programes. S'ha preparat també
la digitalització total de la publicitat i la producció
de programes de Catalunya Ràdio.

S'ha continuat amb el procés iniciat el 95 d'implantació
de l'àudio digital amb la incorporació de nous terminals,
i amb la seva extensió a la producció de programes com
a font de sintonies i jingles. També s’ha estudiat
i realitzat l'estratègia de canvi a la nova versió client-
servidor.

L'ampliació de l'àudio digital s'ha fet extensiva
a les delegacions de Catalunya Ràdio a Tarragona, Lleida
i Madrid, on s’ha instal·lat la nova xarxa d'ordinadors.
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Modernes instal·lacions 
i 348 treballadors

Delegacions: 
Madrid

Vielha

Girona

Lleida

Tarragona.

Corresponsalies a Espanya:
València

Illes Balears.

Corresponsalies internacionals:
Londres

París

Brussel·les

Frankfurt

Roma

Moscou

Mèxic

Nova York

Washington

Perpinyà.

Recursos humans
Plantilla: 348 persones

Homes: 56%

Dones: 44%

Mitjana d’edat: 35,5 anys



La bonança econòmica, les bones audiències de
les emissores i el creixement del mercat publicitari
han ajudat a aconseguir uns bons resultats comercials,
amb un creixement del 13,6% de la facturació
publicitària, amb una xifra de facturació al tancament
d’1.302.306.825 pts.

La nostra contractació publicitària, en la major part
dels casos, és la més convencional en ràdio, l'emissió
de falques al llarg de la programació. No obstant això,
cada cop més els clients i agències tendeixen a demanar
propostes amb noves alternatives. En el nostre cas això
és difícil, ja que no podem adaptar els programes
a la mida de les seves necessitats. 

Dins d'aquest context, una de les fórmules en què estem
aconseguint molt bons resultats, és el patrocini d'espais
propis, al llarg de la programació, on l'anunciant pot
promocionar el seu producte al costat d'una informació
nostra, sense alterar la programació.

El percentatge de facturació més elevat correspon
a Catalunya Ràdio (77%), ja que és l'emissora líder
d'audiència a Catalunya i això fa que tingui una molt
bona acollida dins del mercat publicitari. D'altra banda,
cal destacar la consolidació que ha assolit Catalunya
Informació, com a emissora de servei, imprescindible
per a l'oient que vol estar informat puntualment.
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3.571 M de pressupost i 1.245 M
d’ingressos per publicitat

Vendes 1994-1998 (en milers)
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . .841.907

1995  . . . . . . . . . . . . . . . .927.694

1996  . . . . . . . . . . . . . . .1.002.996

1997  . . . . . . . . . . . . . . .1.145.309

1998  . . . . . . . . . . . . . . .1.302.307

Vendes per emissores

Catalunya Ràdio 77%

Catalunya Informació 5% Desconnexions 2%

RAC 105 12%



Edit



13 discos editats
La producció de fonogrames és l’objectiu del segell
discogràfic TVC Disc. Durant l'any 1998 s'han publicat
els fonogrames següents:

· L'OBLIT DEL PASSAT
· A QUATRE VEUS
· TRANSTOMÀTIC 2
· BOJOS PEL BALL 2
· DUBUDANA
· COBLA DE CAMBRA
· COBLAFUSIÓ
· LES 1000 I UNA CANÇONS
· HIDROGEN- Espais Naturals de Catalunya
· L'ESCOLANIA CANTA
· DESERT BLANC
· APASUPERSOM-HI
· EL DISC DE LA FESTA DELS SÚPERS

FONOGRAMES EDITATS
1996: 5 (8 referències)
1997: 10 (16 referències)
1998: 13 (15 referències)

TOTAL DE FONOGRAMES VENUTS: 289.522 UNITATS

Editora musical
S'ha continuat ampliant el catàleg d'obres controlades
per l'editora. El 1998 el catàleg s'ha ampliat en 214
noves obres i s'han obtingut uns ingressos que superen
els 10 milions de pessetes.

L'objectiu és que tota composició musical creada per
a un programa de ràdio o de televisió formi part del
catàleg de Principal d’Edicions.

CATÀLEG EDITORIAL:
1996: 595 obres
1997: 251 obres 
1998: 214 obres

TOTAL D’OBRES CONTROLADES: 1.060
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d'Edicions
Principal

oraMés de 1.000 obres al catàleg
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Funda
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La Fundació La Marató de TV3 gestiona els ingressos
obtinguts en el programa La Marató de TV3 que promou
conjuntament amb Televisió de Catalunya. Aquest espai
té per objectiu obtenir recursos econòmics per a
la recerca científica d’excel·lència sobre malalties que,
ara per ara, no tenen curació definitiva. Alhora, intenta
informar, conscienciar i mobilitzar els ciutadans de
Catalunya sobre les malalties tractades, mitjançant
una campanya de promoció que s'inicia mesos abans
del programa.

F U N D A C I Ó  L A  M A R A T Ó  D E  T V 3

Patronat

President:
Jordi Vilajoana, director general de la CCRTV.

Vice-president primer:
Lluís Oliva, director de Televisió de Catalunya.

Vice-president segon:
Alícia Granados, Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Vocals:
- El president del Consell d'Administració de la CCRTV (representació rotatòria)

- Joan M. Clavaguera, director de Catalunya Ràdio.

- David Serrat, comissionat per a Universitats i Recerca.

- Josep Lluís Cleries, Institut Català del Voluntariat.

- Manuel Feu, secretari general de la CCRTV.

- Oriol Carbó, gerent de Televisió de Catalunya.

- Joan Vidal i Gaiolà, president del Centre de Cultura Popular 

i Tradicional de Catalunya.

Secretari, no patró:
Josep Lluís Vilaseca.

Comissió Assessora

- Dra. Alícia Granados, directora de l'Agència d'Avaluació 
de Tecnologia Mèdica. Coordinadora de la Comissió.

- Dr. Manel Josep Barbanoj, director de l'Institut de Recerca de l'Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau.

- Dr. Josep M. Bosch, director científic de l'Institut de Recerca Oncològica.

- Dr. Jordi Camí, director de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica 
de Barcelona.

- Dr. Evarist Feliu, director gerent de l'Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol.

- Dr. Mateu Serra-Prat, responsable de la Unitat de Recerca de l'Agència 
d'Avaluació de Tecnologia Mèdica.

- Dr. Joan R. Malagelada, president de la Fundació per a la Recerca 
i la Docència de la Ciutat Sanitària de la Vall d'Hebron.

- Dr. Roman Pallarès, director científic de la Fundació Agustí Pi i Sunyer.

- Dr. Joan Rodés, president de la Fundació Privada Clínic per a la Recerca 
Biomèdica.

- Dr. David Serrat, director general de Recerca del Comissionat 
per a Universitats i Recerca.

- Dra. Marta Aymerich, Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica. 
Secretària de la Comissió.

- Teresa Guitart, Televisió de Catalunya.

- Miquel Vilar, director de la Fundació La Marató de TV3.

acióObjectiu: la recerca científica



La 7a Marató de TV3 ha tingut lloc el 20 de desembre 
de 1998 i ha estat dedicada a la diabetis i altres
malalties metabòliques. La recaptació ha estat
de 655 milions de pessetes, després d'un programa
de 14 hores de durada. Enguany s'ha comptat
amb el suport especial de Catalunya Ràdio,
que ha emès un programa de 4 hores de durada,
de 10 a 14.

En aquesta edició, cal fer un esment especial a la
caminada per la Marató, que ha tingut 50.164 inscrits 
i una participació superior a les 100.000 persones.
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La Marató de 1998:
655 milions per combatre

la diabetis

Xifres i dades de la Marató

5 seus: 
· Barcelona, Palau Sant Jordi i Hall de TV3

· Girona, Recinte Firal

· Lleida, Escola Universitària Politècnica Cappont

· Tarragona, Moll de Costes

Organització:
· 700 línies telefòniques, més 5 línies internacionals 

i un total de 123.245 trucades

· 3.000 voluntaris coordinats per l'Institut Català 

del Voluntariat i Voluntaris 2000

· 225 empreses col·laboradores a tot Catalunya

· 60 càmeres, 6 punts de connexió via satèl lit 

i 58 connexions exteriors en 14 punts diferents, 

com a mitjans tècnics

Promoció i difusió:
· 1.450 conferències divulgatives a centres escolars i altres entitats

· 1.325 actes diversos de suport i col·laboració per tot Catalunya

· 5.000 còpies de vídeo de promoció

· 60.000 cartes

· 400.000 fulletons

· 11.500 xapes

· 450.000 adhesius

· 2.240 banderoles

· 304 opis

· 30 pancartes



El 29 de setembre de 1998 el Patronat de la Fundació
La Marató de TV3 ha aprovat els projectes de recerca
sobre malalties genètiques hereditàries que eren mereixe-
dors d'ajut, la relació dels quals va ser publicada a la
premsa i a la web de la Fundació el dia 18 de novembre.

S'hi han presentat 91 projectes i n’han estat premiats
35, entre els quals s’han repartit 612.586.288 pessetes.

El dia 17 de novembre s’ha fet el lliurament del
document acreditatiu de l'ajut en un acte acadèmic
fet al Paranimf de la Universitat de Barcelona. 
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Projectes de recerca 
de l’edició 1997

Des del 1992, Televisió de Catalunya organitza La Marató de TV3, 

dedicada cada any a promoure la investigació de diferents malalties:

1992 
Leucèmia

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 milions

1993 
Síndrome de Down

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 milions

1994 
Càncer de mama i de còlon

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 milions

1995 
Malalties cardiovasculars

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 milions

1996 
Malalties neurològiques

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 milions

1997 
Malalties genètiques hereditàries

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 milions

1998 
Diabetis i altres malalties metabòliques

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 milions
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Resumen en castellano English summary

15
Esta publicación presenta las actividades de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, y de sus empresas filiales.

El CD-rom que acompaña estas páginas contiene imágenes de
televisión y sonido radiofónico, en una aplicación interactiva
que complementa los contenidos expuestos a continuación.
También incluye gráficos, tablas y animaciones.

Presentación

El pasado 1998 ha sido el año del 15º aniversario de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Hemos conmemo-
rado los 15 años de andadura en una actividad audiovisual
hecha desde y para Catalunya, que ha evolucionado siguiendo
el ritmo de las innovaciones tecnológicas y estratégicas de un
sector que, visto hoy, dista mucho del paisaje con el que se
inició la historia de esta empresa.

Actualmente, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió es
mucho más que un grupo de emisoras de radio y de canales
de televisión públicos. Hemos llegado a ser el auténtico motor
del sector audiovisual catalán ampliamente entendido. Por
segundo año consecutivo, hemos sido líderes, tanto en radio
como en televisión, y nos hemos abierto y hemos consolidado
nuestra presencia en actividades paralelas, con el objetivo
de fomentar e impulsar este nuevo tejido industrial, que se
yergue como uno de los sectores con más futuro en los
próximos años. Nuestra presencia en Mediapark, Vía Digital
y Audiovisual Sport se fundamenta sobre esta base.

Entre los principios fundacionales de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, destacó durante su primera época la
normalización cultural y lingüística del país. Iniciada la
década de los 90, y sin olvidar los objetivos anteriores, la
apuesta fuerte ha sido la industria audiovisual. Podemos decir
que con el cierre de la actividad realizada en 1998, este
objetivo de dinamización del sector también se está
consiguiendo satisfactoriamente.

En las páginas y el CDrom que conforman este informe anual,
se puede encontrar sintetizada la actividad de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió correspondiente al año 1998,
con datos, imágenes y vídeos que la documentan.

Jordi Vilajoana

Director General

This publication presents the activities of the Catalan
Broadcasting Corporation and its affiliates.

The CD-ROM that accompanies these pages contains televi-
sion images and radio recordings in an interactive applica-
tion that complements the information given below.
It also includes graphs, tables and animations.

Presentation

1998 is the year of the Catalan Broadcasting Corporation’s
fifteenth anniversary.  We have celebrated fifteen years from
the beginning of our audiovisual activity, created for and
from Catalonia, and which has evolved along with the
technological and strategic innovations of a field that,
compared to today, has little in common with the circums-
tances in which the company was founded. 

Currently, the Catalan Broadcasting Corporation is much
more than a group of radio stations and public television
stations.  We have become the authentic driving force of a
broad range of Catalan audiovisual activities.  For the
second consecutive year we have been the audience leaders
in both radio and television.  We have also broadened and
consolidated our presence in parallel activities in order to
foment and encourage this new industry, which indisputably
has a brilliant future.  Our participation in Mediapark, Vía
Digital and Audiovisual Sport is built on this base.

Among the principal foundations of the Catalan
Broadcasting Corporation, the cultural and linguistic
normalization of the country were highlighted.  Once we
entered into the 90’s, we began to focus on the audiovisual
industry, but without forgetting our original objectives.
After having seen the last of the activities carried out in
1998, we can say that this sector is also developing satisfac-
torily.

In the pages and the CD-ROM that make up this annual
report, you will also find the Corporation’s synthesized
activities for the time period of 1998 with data, images, and
videos to document it.

Jordi Vilajoana
General Director
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1Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV)

15 años

Desde su creación, en el año 1983, la CCRTV es el organismo
que gestiona los medios audiovisuales públicos de Cataluña.

En 15 años, la radio y la televisión nacionales de Cataluña
han conseguido crear un star-system propio, generar un
movimiento industrial autóctono y, sobre todo, colaborar
en el proceso de normalización lingüística del catalán.

Una oferta audiovisual diversa

La CCRTV nace con la voluntad de desarrollar un proyecto
de comunicación innovador, moderno, audaz y ambicioso,
con el objetivo de ser uno de los principales medios
de comunicación de Europa.

En estos momentos, somos la radio y la televisión preferidas
por los catalanes, hemos creado escuela y exportamos
nuestros productos al extranjero.

La estrategia de la CCRTV consiste en diversificar las inicia-
tivas en la industria audiovisual, potenciar la participación
en las diversas plataformas digitales, crear alianzas
que permitan el fomento de una industria
y la normalización del catalán.

Organización

Los tres órganos que rigen la CCRTV son: el Consejo
de Administración, el Consejo Asesor y el Director general.
La composición del Consejo de Administración responde
a criterios proporcionales de representación parlamentaria,
el Consejo Asesor emite opinión y dictamen a petición
del Consejo de Administración, mientras que el Director
general tiene la facultad ejecutiva de la CCRTV.

Actividades anuales

La CCRTV ha creado una nueva estructura empresarial
de servicios. Con este fin, ha activado la sociedad denominada
CCRTV Serveis Generals, SA, que integra diferentes departa-
mentos que ofrecen sus servicios a la CCRTV y a sus empresas
filiales. Entre las principales acciones llevadas a cabo durante
1998, cabe destacar la 8ª edición de los Premios Actual y
la participación en la organización del mercado internacional
de programas informativos, News World, que ha trasladado
su sede a Barcelona.

Televisió de Catalunya

7 canales de televisión + portal de acceso a Internet

En los últimos años, después de la consolidación de TV3
y Canal 33, han entrado plenamente en funcionamiento el
canal TVC Internacional, TVC Sat y los dos canales temáticos
del Servicio audiovisual de meteorología: Méteo y Teletiempo.
En 1998, TVC ha creado TVC Multimèdia, s.l., cuyo objeto

Catalan Broadcasting Corporation (CCRTV)

15 years

Since its creation in 1983, the CCRTV, has been the entity
that operates the public audio-visual media in Catalonia. 

In 15 years, the national radio and television stations of
Catalonia have succeeded in creating a star-system of their
own, generating an industrial movement in the region and,
above all, collaborating in the process of the linguistic
normalization of Catalan.

A different kind of audio-visual offer 

The CCRTV was created with the goal of establishing a
communications project that was innovative, modern, daring
and ambitious, and with the objective of being one of the
principal communications media of Europe.

At present, we are the favorite radio and television stations
of Catalans, we have set a standard of excellence in audio-
visual production, and we export our products abroad.

The strategy of the CCRTV consists in diversifying initiatives
in the audio-visual industry, promoting the participation in
various digital platforms and creating alliances which permit
the promotion of an industry and the normalization
of a language. 

Organization

The three bodies which govern the CCRTV are: the Board
of Directors, the Advisory Council and the Director General.
The composition of the Board of Directors is determined in
proportion to representation in parliament, the Advisory
Council offers opinions and reports upon the request of the
Board of Directors and the Director General has executive
authority over the CCRTV. 

Annual activities 

The CCRTV has put into place a new company structure for
services.  To this end, the CCRTV has formed a company
called CCRTV Serveis Generals (General Services), SA, which is
composed of different departments which offer their services
to the CCRTV and its affiliates.   Among the main activities
carried out in 1998 were the 8th presentation of the Actual
Awards and participation in the organization of an interna-
tional market of news programs, News World, which has
transferred its headquarters to Barcelona. 

Televisió de Catalunya (Television of Catalonia)

7 television channels + Internet website

In recent years, after the consolidation of TV3 and Canal 33,
other channels have begun operation: the channel TVC
Internacional, TVC Sat and the two special-interest channels
of the audio-visual meteorology service: Méteo and
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5social es la adquisición, gestión, explotación y administración
de todo tipo de derechos audiovisuales.

Al mismo tiempo, TVC On line ha ampliado su oferta en
Internet, con informaciones de última hora, la programación
al completo, la cartelera de los cines, información sobre
el estado de las carreteras y los aeropuertos, etc.

Canales de televisión: TV3, Canal 33, TVC Internacional
,TVC Sat, Teletiempo, Méteo, Club Super3.

Portal de Internet: TVC On line, http://www.tvcatalunya.com

Líderes con el 29,6% de audiencia

TVC valora su liderazgo como una consecuencia lógica de la
proximidad respecto al telespectador y por ser la cadena que
genera más confianza. Con este liderazgo, TVC ha sido
ganadora durante este año, en un contexto de durísima
competencia en el sector, y lo ha conseguido aplicando
un riguroso plan de contención del gasto.

Las claves del éxito de TV3

Una parrilla equilibrada basada en series de ficción de
producción propia de calidad, unos informativos líderes en
todas las franjas, unos programas de entretenimiento que
han consolidado el género basado en el humor, una apuesta
seria por los programas de contenido y una cobertura de
los principales acontecimientos deportivos, protagonizada
por la Liga de fútbol, conforman las claves del éxito de TV3.

Canal 33, una oferta singular

La oferta del Canal 33 es absolutamente singular en Cataluña
y España: atención a la cultura, a los géneros musicales de
todo tipo, a la educación, a la divulgación científica, a la
infancia, a la creación cultural catalana, al progreso tecnoló-
gico y a las nuevas tendencias sociales. 

El Canal 33 ha sido seleccionado en 1998 como una de las
cuatro cadenas de televisión de esta orientación más intere-
santes del mundo por el prestigioso Centre National
de Recherches Scientifiques (CNRS) de Francia.

TVC-Data

Este servicio, que engloba el servicio de teletexto de TV3 y del
Canal 33, y el portal de Internet TVC On line, ha experimen-
tado un importante crecimiento durante el año 1998: un
73% de incremento en visitas (2,5 millones de visitas en
1998) a TVC On line, y un 66% de incremento en la subtitula-
ción de programas (650 horas emitidas en 1998).

Televisión Digital Terrestre

TVC ha participado activamente en la preparación de la
futura Televisión Digital Terrestre. Se han llevado a cabo las
primeras emisiones experimentales de TDT en Cataluña y se
han realizado las primeras pruebas de servicios interactivos.

Teletiempo. In 1998, TVC created TVC Multimèdia, s.l., the
purpose of which is the acquisition, management, exploita-
tion and administration of all types of audio-visual rights. 

At the same time, TVC On line has increased its Internet
presence, with up-to-the-minute news, complete program-
ming, a movie guide, traffic and airport information, etc.

Television channels: TV3, Canal 33, TVC Internacional,
TVC Sat, Teletiempo, Méteo, Club Super3.

Internet website: TVC On line, http://www.tvcatalunya.com

Leaders with 29.6% audience share

TVC considers its leading position to be a logical
consequence of its close relationship with its viewers and
the fact that it gives the audience the greatest level
of confidence.  With this leadership, TVC has been a
winner this year, in a context of strong competition within
the industry, and it has done so by applying a rigorous
plan of cost control.

The keys to the success of TV3

The key to the success of TV3 is made up of many factors:
balanced programming based on quality fictional series of
its own production, news programs which lead the ratings in
all time slots, entertainment shows which have consolidated
the genre of humor, a real investment in programs with
content and coverage of the main sports events, lead
by coverage of football league matches. 

Canal 33, a special offer

The programming of Canal 33 is absolutely unique in
Catalonia and Spain with its attention to culture, musical
genres of all types, education, science, children, Catalan
cultural output, technological progress and new social
tendencies. 

Canal 33 was selected in 1998 as one of the four most
interesting television channels in the world with this
orientation by the prestigious Centre National de Recherches
Scientifiques (CNRS) of France.

TVC-Data

This service, which includes the teletext service of TV3 and
Canal 33, and the Internet website TVC On Line, experienced
significant growth during 1998: a 73% increase in number
of visits (2.5 million hits in 1998) to TVC On line and a 66%
increase in subtitling (650 broadcast hours in 1998).

Terrestrial Digital Television

TVC has actively participated in preparations for the future
terrestrial digital television. The first experimental broadcasts
of TDT have taken place in Catalonia and the first tests of
interactive services have been carried out.



Human and financial resources 

TVC has a staff of 1,495 employees and a budget of 25,447
million pesetas.  In 1998, advertising income was 13,716
million pesetas.

Awards

The quality and ability of the programs produced
by TVC was confirmed again in 1998 by many national
and international awards. Among the most important
were two Ondas awards, a FIGRA award for the best
work in investigative journalism and various gold,
silver and bronze Muses in the 1998 Promax awards.

Catalunya Ràdio

4 radio stations + website

During the 15 years of existence of the group of radio
stations of Catalunya Ràdio, the station has gone from
being an ambitious project of normalization to being a solid
reality, respected, admired, a leader and a point of reference
both inside and outside of Catalonia. 

Entertainment, actuality, reliable news, music and radio
services form a perfect balance in the programming
of the most popular station in the country in its field.

Stations: Catalunya Ràdio (general interest), Catalunya
Informació (news), Catalunya Música (classical music),
RAC 105 (adult contemporary music).

Internet website: www.catradio.com

820,000 listeners a day

Year after year, the stations of Catalunya Ràdio seek to
reach the greatest possible number of listeners.  1998 was
no exception.  Its superiority during the hours of prime time
is one of the keys to its success.  The programs broadcast
between 6 a.m. and 2 p.m. are those with the greatest
number of listeners by far in Catalonia. 

100% own production

The four stations in the group offer programming that is
100% their own production. With the intention of bringing
listeners closer to those who make the programs, Catalunya
Ràdio has done a total of 43 programs live in the streets.

Catalunya Ràdio on the Internet

With regard to the Internet, the offer of live radio and
personalized radio has risen significantly.  A policy of
interactivity has been instituted which has brought new

Recursos humanos y financieros

TVC dispone de una plantilla de 1.495 trabajadores y de un
presupuesto de 25.447 millones de pta. En 1998, ha ingresado
13.716 millones en concepto de publicidad.

Premios

La capacidad y la calidad de los programas de TVC
ha sido confirmada una año más con la obtención de
diversos premios nacionales e internacionales. Entre otros,
cabe mencionar dos premios Ondas, un premio FIGRA al
mejor trabajo de investigación periodística y varias Musas
de oro, plata y bronce de la edición Promax 1998.

Catalunya Ràdio

4 emisoras de radio + portal de acceso a Internet

Durante los 15 años de existencia del grupo de emisoras
de Catalunya Ràdio, la emisora ha pasado de ser un proyecto
ambicioso de normalización lingüística, a ser una realidad
consolidada, respetada, admirada, líder y punto de referencia
dentro y fuera de Cataluña.

El entretenimiento, la actualidad, el rigor informativo,
la música y la radio de servicio conforman un equilibrio
perfecto en la programación de la emisora más escuchada
del país en su ámbito.

Emisoras: Catalunya Ràdio (generalista), Catalunya
Informació (informativa), Catalunya Música (música clásica),
RAC 105 (música adulto-contemporánea).

Portal de Internet: www.catradio.com

820.000 oyentes diarios

Año tras año, las emisoras de Catalunya Ràdio pretenden
llegar al máximo número de oyentes. El año 98 no fue una
excepción. La superioridad en el horario del prime-time es
una de las claves de Catalunya Ràdio. Los programas emitidos
entre las 6 h y las 14 h son, con diferencia, los que más
oyentes tienen en Cataluña.

100% de producción propia

Las cuatro emisoras del grupo ofrecen una programación
100% propia. Con la intención de acercar a los oyentes los
programas y la gente que los realiza, Catalunya Ràdio ha
producido un total de 43 programas en directo desde la calle. 

Catalunya Ràdio en Internet

En cuanto a la presencia radiofónica en Internet, la oferta de
radio en directo y a la carta ha crecido notablemente. Se ha
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visitors to the website of Catalunya Ràdio. Programming
proposals such as the space "The education forum" of El
matí de Catalunya Ràdio (The Morning on Catalonia Radio)
and "The enigmas of Edgar" of the program Diagonal, are the
most widely visited on the web.

Technological innovations

The second phase of the Plan of Expansion of Coverage
of the broadcasting network of Catalunya Ràdio has
begun with the installation of 19 new broadcasters.
The project of change of formats has also advanced:
the mini-disc has been adopted by the local stations
and editing teams of Catalunya Ràdio, and the audio
digital system has been adopted by Catalunya Música.

Human and financial resources 

Catalunya Ràdio has a staff of 348 employees and a
budget of 3,571 million pesetas.  A strong economy, the
high audiences of the stations and the growth of the
advertising market have helped the station to achieve
good commercial results, with a growth of 13.6% in
advertising income, and with an annual turnover of
1,303,306,825 pesetas at the close of the year.

Principal d'Edicions (the publishing company of the CCRTV)

The catalogue of works controlled by the company has
continued to grow.  In 1998, the catalogue incorporated
214 new works and had an income of over 10 million
pesetas.  Its objective is that all musical compositions
created for a radio or television program form part
of the catalogue of Principal d'Edicions, which
currently consists of 1,060 works.  At the same time,
the record label TVC Disc released thirteen
recordings during 1998.

The Marathon Foundation of TV3

The Marathon Foundation of TV3 manages the income
obtained from the program The Marathon of TV3, which
is jointly sponsored by TVC.  This program has the goal
of raising funds for high-quality scientific research into
diseases which, for the moment, have no cure.
At the same time, it attempts to inform, make aware
and mobilize the residents of Catalonia with regard
to the diseases being dealt with, by means of
a promotional campaign which begins months
before the actual program.

The 1998 Marathon of TV3 was dedicated to diabetes
and other metabolic diseases and obtained a record
response of 655 million pesetas.  Especially worthy of
mention was the organization of a walk for the Marathon,
for which 50,164 people signed up and more than
100,000 people participated.

5iniciado una política de interactividad que ha comportado
nuevas visitas a la web de Catalunya Ràdio. Propuestas de
programas como el espacio "El fòrum de l'educació",
de El matí de Catalunya Ràdio i "Els enigmes de l'Edgar" del
programa Diagonal, son los espacios más escuchados de la red.

Novedades tecnológicas

Se ha ejecutado la segunda fase del Plan de Ampliación de
la Cobertura de la red de difusión de Catalunya Ràdio con la
puesta en marcha de 19 reemisores. También se ha avanzado
en el proyecto de cambio de formatos: se ha incorporado
el minidisco a las delegaciones y a los equipos de redacción
de Catalunya Ràdio, y se ha incorporado el sistema de audio
digital a Catalunya Música.

Recursos humanos y financieros

Catalunya Ràdio dispone de una plantilla de 348 trabajadores
y de un presupuesto de 3.571 millones de pesetas. El ciclo
expansivo de la economía, las buenas audiencias de las
emisoras y el crecimiento del mercado publicitario han
contribuido a conseguir unos buenos resultados comerciales,
con un crecimiento del 13,6% de la facturación publicitaria,
lo que representa una cifra de facturación al cierre
de 1.303.306.825 de pta.

Principal d'Edicions

Se ha continuado ampliando el catálogo de obras contro-
ladas por la editora. En 1998, el catálogo se ha ampliado en
214 nuevas obras y se han obtenido unos ingresos que
superan los 10 millones de pesetas. El objetivo es que toda
composición musical creada para un programa de radio o
de televisión forme parte del catálogo de Principal
d'Edicions, actualmente integrada por 1.060 obras. Por otro
lado, el sello discográfico TVC Disc ha publicado, durante
1998, trece fonogramas.

Fundació La Marató de TV3

La Fundació La Marató de TV3 gestiona los ingresos
obtenidos en el programa La Marató de TV3, que promueve
conjuntamente con TVC. Este espacio tiene por objetivo
obtener recursos económicos para la investigación cientí-
fica sobre enfermedades que, por el momento, no tienen
una curación definitiva. Al mismo tiempo, intenta informar,
concienciar y movilizar a los ciudadanos de Cataluña
mediante una campaña de promoción que se inicia meses
antes del programa.

La edición de 1998 de La Marató de TV3 se ha dedicado
a la diabetes y otras enfermedades metabólicas, y ha
obtenido una recaudación de 655 millones de pesetas.
En esta edición, cabe destacar también el éxito de la
marcha por la Marató, con 50.164 inscritos y una participa-
ción superior a las 100.000 personas.
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Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials
Pressupostos consolidats per al 1998

48

Pressupost d’explotació

Haver
70 Vendes i ingressos per naturalesa 20.075.322

700 Publicitat 14.960.220
701 Altres vendes 4.587.674
705 Vendes de serveis 527.428

71 Variació d’existències 150.750
710 Variació d’existències 150.750

73 Treballs realitzats per l’empresa 100.000
731 Treballs realitzats immob. immaterial 100.000

74 Subvencions a l’explotació 13.860.000
740.1 Subvencions de la Generalitat 2.402.000
740.2 Ingressos derivats d’operacions financ. 9.660.000
740.3 Contracte programa 1.798.000

75 Ingressos per serveis diversos 154.842
759 Ingressos per serveis diversos 154.842

76 Ingressos financers 319.272
764 Altres ingressos 169.797
768 Diferències positives canvi 149.475

Total 34.660.186

Pressupost de capital

Haver
10 Patrimoni 45.000

100 Patrimoni 45.000

17 Ingressos financers 7.149.500
175 Ingressos derivats operac. financ. 7.149.500

30 Variació fons de maniobra 150.750
300.1 Variació fons de maniobra VE. 150.750

Total 7.345.250

Deure
60 Compres 10.189.948

600 Compres mercaderies 360.118
601 Compres productes acabats 7.866.210
602 Compres elements i conjunts incorp. 1.963.620

62 Serveis exteriors 7.686.493
621 Lloguers 1.253.321
622 Conservació i reparació 132.099
623 Serv. empreses i professionals 2.548.901
624 Transports 58.870
625 Primes d’assegurances 77.525
626 Serv. banc. i similars 33.998
627 Públic i relac. públiques 444.906
628 Submin. comunic. i enllaços 2.590.445
629 Altres serveis 546.427

63 Tributs 21.495
631 Altres tributs 21.495

64 Despeses de personal 12.106.598
640 Sous i salaris 9.462.187
642 Seguretat Social 2.472.631
643 Aport. compl. pensions 3.400
649 Altres despeses socials 168.380

66 Despeses financeres 4.314.964
663 Interessos de préstec 4.149.043
668 Dif. negativa de canvi 114.321
669 Desp. formal. i cancel. deutes 51.600

69 Dotacions a les provisions 340.688
692 Provisió fons de producció 100.000
693 Provisió d’existències 150.750
695 Provisions diverses 89.938

Total 34.660.186

Deure
17 Préstecs rebuts 2.406.500

170 Amortització préstecs 2.406.500

21 Immobilitzat immaterial 1.416.000
215 Aplicacions informàtiques 45.000
218 Fons de producció 1.371.000

22 Immobilitzat material 873.000
221 Edificis i altres construccions 175.000
222 Instal. complexes especials 294.200
224 Utillatge 20.000
225 Maquinària instal·lacions 128.200
226 Mobiliari 26.100
227 Equips d’informàtica 150.000
228 Elements de transport 68.500
229 Altre immobilitzat material 11.000

24 Inversions financeres permanents 1.900.000
240.0 Reposició capital permanent 1.900.000

29 Provisió d’immobilitzat 599.000
291 Provisió immobilitzat immaterial 599.000

30 Fons de maniobra 150.750
300.1 Fons de maniobra de TVC, S.A. E. 150.000
300.1 Fons de maniobra de CR SRG, S.A. E. 750

Total 7.345.250

Les quantitats són en milers de pessetes



Actiu
31-12 31-12
1998 1997

Situació trans. Finançament
Sit. Trans. Finanç. (nota 3.1) 65.686.848 47.639.030

Immobilitzat
Immobilitzat immaterial (nota 3.2 i 4)

Propietat industrial i concessions 24.191 21.262
Aplic. Informàtiques 238.928 486.945
Fons de produccions 16.275.301 13.739.383
Avenços 588 5.000
Drets bens arrendament financer 348.696 0
Amortització (10.035.049) (8.201.817)

6.852.655 6.050.773

Immobilitzat material (nota 3.3 i 5)
Terrenys, edificis i construccions 2.917.245 2.551.309
Instal.lacions tècniques 7.148.217 6.879.073
Mobiliari i altres instal.lacions 3.699.690 3.465.897
Equips informàtics 278.023 846.270
Elements de transport 64.970 64.969
Altre immobilitzat material 279.556 263.897
Avenços i immobilitzat mat. en curs 197.284 137.495
Amortitzacions (9.035.842) (9.181.010)

5.549.143 5.027.900

Immobilitzacions financeres (nota 3.4 i 6)
Participacions en emp. associades 13.130.000 1.650.000
Crèdits en emp. associades 4.441.000 4.526.519
Inversions financeres permanents 3.027.451 777.451
Crèdits a llarg termini 31.891 35.116
Interessos a llarg termini 0 0
Dipòsits i fiances constituïdes 21.128 11.454

20.651.470 7.000.540

Despeses a distribuir
Altres despeses amortitzables 3.580 0
Drets adquirits i altres despeses 48.905 67.935

52.485 67.935

Actiu circulant 

Existències (nota 3.6 i 7)
Mat. auxiliar, cintes i recanvis 166.385 679.126
Produccions i drets d'emissió 9.307.159 10.146.132
Avenços 2.670.826 1.482.973

12.144.370 12.308.231

Tresoreria generalitat
Subvenció  pendent 9.000 1.285.667

Deutors (nota 3.5)
Clients i altres deutors 7.566.960 9.814.826
Personal 49.308 62.139
Administracions Públiques 412.957 717.618
Provisió per a insolvències (601.024) (473.636)

7.428.201 10.120.947

Inversions financeres temporals
Altres crèdits 237.284 193.984

Tresoreria
Caixa i bancs 848.089 177.089

Ajustaments per periodificació
Despeses anticipades 1.355.807 1.381.672

Total actiu 120.815.352 91.253.768

Passiu
31-12 31-12
1998 1997

Fons propis (nota 8)

Patrimoni
Patrimoni 33.590.780 24.055.962

Resultats exercicis anteriors:
Resultats exercicis anteriors (1.675.701) 641.395

Pèrdues i guanys 
Resultat de l'exercici (4.363.178) (4.761.921)

Interessos diferits
Interessos diferits c.p. 0 1.102.000

Desemb. Pend. Acc. Empr. Grup
Desem. Pend. Accions emp. Grup 0 0

Ingressos a distribuir

Subvencions de capital 25.906 2.029

Diferències de canvi positives 4.405 21.824

Provisions per riscs
Provisions per impostos 82.740 18.966

Creditors llarg termini (nota 3.7 i 9)

Deutes amb entitats de crèdit 65.686.848 46.537.030

Creditors curt termini (nota 3.7 i 9)

Deutes amb entitats de crèdit 14.624.735 10.363.346

Interessos a curt termini 201.964 125.464

Creditors
Factures pendents de rebre 4.313.094 4.683.046
Proveïdors i altres creditors 6.597.307 6.888.773

10.910.401 11.571.819

Creditors no comercials (nota 3.5)
Personal 402.175 304.483
Altres Administracions Públiques 0 180.619
Administracions Públiques 815.342 779.879

1.217.517 1.264.981

Ajustaments per periodificació
Ingressos anticipats 508.935 310.873

Total passiu 120.815.352 91.253.768
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Deure 
31-12 31-12
1998 1997

Aprovisionaments
Consum de mat. aux., cintes i rec. (nota 10.4) 429.858 321.558 
Despeses externes 22.242.029 23.640.497 

22.671.887 23.962.055 

Variació d'existències (nota 10.5)
Produccions 839.685 0

Despeses de personal
Sous i salaris 10.981.056 10.160.868 
Càrregues socials 2.844.786 2.726.545 

13.825.842 12.887.413 

Amortitzacions d'immobilitzat
Dotacions de l'exercici 3.048.843 2.791.281 

Provisions per insolvències
Dotació de l'exercici 153.904 28.452 

Altres despeses d'explotació
Serveis d'empreses i professionals 2.735.901 2.730.177
Subminis. comunicacions i enllaços 2.681.017 2.721.546 
Altres serveis exteriors 2.819.916 2.892.787 
Tributs 189.323 20.189 

8.426.157 8.364.699 

Resultat d'explotació

Despeses financeres
Interessos 3.422.904 3.664.770 

Diferències de canvi
Diferències negatives 221.992 300.980 

Resultats financers 

Resultats de les activitats ordinàries

Pèrdues procedents de l'immobilitzat
Baixes d'immobil.: valor residual 577.974 43.617 

Despeses extraordinàries
Despeses i pèrdues extraordinàries 1.411.422 963 

Pèrdues d'altres exercicis 
Despeses i pèrdues ex. anteriors 41.654 (76.835) 

Resultats extraordinaris
Positius 9.146.001 

Resultat de l'exercici

Haver
31-12 31-12
1998 1997

Vendes i prestació de serveis 
Publicitat (nota 10.2) 17.370.140   14.231.588 
Altres vendes(nota 10.3) 7.396.321 13.645.281 
Prestació de serveis 312.676 277.217 
Rappels (460.817) (313.663) 

24.618.320 27.840.423 

Increment d'existències
Produccions 713 2.364.960 

Treballs per a l'immobilitzat immaterial
Treballs realitzats per l'empresa 1.673.703 1.574.435 

Altres ingressos d'explotació
Ingressos accesoris 477.913 651.842 
Subvencions (nota 10.1) 11.662.997 13.320.415 
Provisions per insol. aplicades 11.580 11.740 

12.152.490 13.983.997 

10.521.092 2.270.085 

Ingressos financers
Interessos 364.455 185.269 
De participacions en capital 0 1.000.000 

364.455 1.185.269 
Diferències de canvi

Diferències positives 292.354 340.279 

2.988.087 2.440.202 

13.509.179 4.710.287 

Beneficis procedents de l'immobilitzat
Baixes d'immob. material: Ingressos 1.057.244 17.122 

Beneficis per oper. amb accions
Beneficis en alienació d'accions 9.850.000 0 

Ingressos extraordinaris
Ingressos extraordinaris 262.412 1.252 

Subvencions de capital:
Traspàs a resultat de l'exercici 624 126 

Beneficis d'altres exercicis 
Ingressos i benef. ex. anteriors 6.771 (102.389) 

Negatius 51.634 

4.363.178 4.761.921

Les quantitats són en milers de pessetes
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Informació econòmico-financera i descripció d'activitats

Des de la perspectiva del context econòmic en què s'ha desenvolupat
l'activitat, l'informe anual que es presenta de l'exercici 1998 reflecteix
la situació financera i patrimonial del grup Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió que està compost per l'ens públic Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, Televisió de Catalunya, SA, Catalunya Ràdio SRG.,
SA, CCRTV Serveis Generals. SA, Principal d'Edicions, SA, Principal
de Vídeo, SA. i TVC Multimèdia, SL. Aquest informe es compon de:

• Comptes anuals individuals i consolidats de l'exercici 1998.

• Memòries corresponents a l'exercici tancat de 1998.

Aquest informe de gestió s'emmarca a la llei de l'Empresa Pública i de
Patrimoni de la Generalitat a més de la Llei General Pressupostària i
de les seves respectives resolucions i ordres incorporades legislativa-
ment, a la Llei 16/1997 de 24 de desembre de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a 1998.

Els comptes anuals es presenten tant individualitzats com consolidats
atès el caràcter de les entitats dependents i del propi ens, donada la
seva personalitat jurídica, en el context del contingut de la Llei 10/1983
de 30 de maig de creació de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la
Generalitat de Catalunya.

L'ens ha consolidat els comptes anuals que representen la situació
econòmica i financera del grup CCRTV un cop tancat l'exercici 1998,
duent a terme els objectius prefixats en el pla d'activitats i que es deta-
llen en la memòria de l'avantprojecte del pressupost aprovat pel
Parlament de Catalunya.

Pel que fa a la memòria de les Societats dependents de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió, s'ha transcrit el que ha presentat
l'Administrador de les respectives societats per a la seva aprovació a
la Junta General de Societats, d'acord a llei de Societats Anònimes amb
la publicitat que correspon a tal efecte.

Els pressupostos s'elaboren i es gestionen sota el principi d'equilibri
pressupostari segons l'apartat 2, article 22 capítol V de la Llei 10/83 i
article 20 de la Llei 16/97 de 24 de desembre.

Tant l'actuació com el desenvolupament de les empreses filials, com
la de la pròpia Corporació Catalana de Ràdio i Televisió s'inspiren en

criteris d'economia de mercat, aplicats d'acord als objectius contin-
guts en els diferents plans d'activitats, i donant compliment a les fina-
litats de la llei de creació de la CCRTV.

En les respectives memòries de les societats es comenta amb detall el
posicionament de les empreses del grup, així com de les seves actua-
cions en matèria de programació, actualitats, tècnica, comercial i
econòmic-financer.

■ 1. Naturalesa del Grup

El Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió està compost per
l'ens Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les societats
dependents que complementàriament a l'ens, realitzen activitats de
radiodifusió i televisió.
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió es va constituir per la Llei
10/1983 de 30 de maig, i el seu objecte és regular els serveis de radio-
difusió i de Televisió gestionats per la Generalitat de Catalunya.

■ 2. Bases de presentació

2.1. Imatge fidel

Els estats financers adjunts, es presenten per la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió i empreses filials, a partir del compliment de les
lleis que li són d'aplicació, fet que regula i disposa el tractament de les
operacions de tancament de l'exercici.

La consolidació dels estats financers s'ha efectuat pel mètode d'inte-
gració global. Tots els moviments significatius entre l'Ens i les Societats
entre si han estat eliminats i inclouen les reclassificacions i els agru-
paments necessaris per tal que mostrin la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera i dels resultats consolidats del grup.

Els estats financers han estat elaborats d'acord als principis i criteris
de comptabilitat generalment acceptats i no hi ha cap principi comp-
table obligatori amb un efecte significatiu que s'hagi deixat d'aplicar
incloent-hi els ajustos i les reclassificacions necessàries per homoge-
neïtzar els criteris comptables i de presentació de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió i empreses filials.

A continuació es detallen les societats dependents, consolidades durant
l'exercici 1998.

Televisió de Catalunya, SA. Participació 100% Capital Social 24.627.526.000

Catalunya Ràdio SRG., SA. Participació 100% Capital Social 1.751.544.277

CCRTV Serveis Generals,SA. Participació 100% Capital Social 416.000.000

Principal d'Edicions, SA. Participació 100% Capital Social 10.000.000

Principal de Vídeo, SA. Participació 100% Capital Social 10.000.000

TVC Multimèdia, SL. Participació 100% Capital Social 16.380.000.000



2.2. Principis comptables

Les subvencions a l'Explotació, a partir de l'any 1997 han estat tractades,
parcial o totalment, per avals prestats per la Generalitat de Catalunya a
crèdits concertats directament per la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió i les seves empreses filials. Tot això d'acord amb el que disposen
les respectives Lleis de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

El fet d'haver aplicat els criteris comptables descrits implica un incre-
ment de l'Actiu i del Patrimoni a 31 de desembre de 1998.

2.3. Comparació de la informació

Els criteris comptables utilitzats en l'elaboració dels estats financers
tant de la CCRTV com de les empreses filials han estat obtinguts com
a base per a elaborar els estats financers consolidats.

Fins a l'exercici 1997 figuraven com a existències les cintes de vídeo,
les quals estaven valorades al cost mitjà d'adquisició i depreciades en
un 10% o un 25% per cada reciclatge realitzat, segons el tipus de cin-
ta. A partir de l'exercici 1998 únicament es registren com a existències
les cintes noves, és a dir, aquelles que encara no han estat utilitzades.
L'import que figurava com a existències a 31 de desembre de 1997 i
que ha estat traspassat a resultats extraordinaris com a conseqüència
d'aquest canvi de criteri.

■ 3. Principis Comptables aplicats

El procés de consolidació ha estat realitzat de conformitat amb els prin-
cipis recollits en la norma de formulació de comptes anuals consoli-
dats aprovat per Reial Decret 1815/91 de 20 de desembre i exclusiva-
ment en referència a la consolidació dels estats financers.

3.1. Situació Transitòria de Finançament

S'han comptabilitzat en aquest compte les subvencions aprovades com
a "Ingressos derivats d'operacions financeres", el saldo d'aquest comp-
te reflecteix el dret que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les
seves empreses filials tenen a rebre en base a l'aplicació dels recursos
necessaris per fer front a les obligacions contretes derivades dels dife-
rents pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya.

3.2. Immobilitzat immaterial

Està compost per:
• Propietat industrial, concessions i altres
• Aplicacions informàtiques
• Fons de produccions

3.3. Immobilitzat material

Recull els béns de l'immobilitzat material corresponents al grup de
la CCRTV, i necessaris al desenvolupament de les diverses activitats.

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les
despeses de manteniment es carreguen contra el resultat de l'exerci-
ci en què es produeixen.

Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la
vida útil dels béns s'activen com a més valor d'aquests.

L'amortització es dota cada any d'acord amb la vida útil estimada, pel
mètode lineal i a partir de la data en què s'enregistra l'adquisició.

Independentment d'aquest criteri d'amortització, quan es detec-
ten elements obsolets, previ estudi d'obsolescència, s'inicien els
tràmits oportuns per tal de donar-los de baixa d'acord amb la nor-
mativa establerta per la CCRTV i donant compliment a allò que
regula la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, a la qual
estan subjectes les empreses de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió.

3.4. Inversions financeres permanents

Les inversions financeres permanents es valoren comptablement al
cost d'adquisició. Això no obstant, si experimentessin una reducció no
temporal en el seu valor, els saldos comptables també es reduirien per
reconèixer aquesta disminució.

3.5. Deutors i creditors no comercials

Els crèdits i els deutes no comercials, tant a curt com a llarg termini,
es registren per l'import entregat o rebut.

Els comptes de crèdit es mostren per l'import disposat. La imputació a
resultats de l'exercici pels interessos d'aquestes operacions es fa en el
moment de la seva meritació, seguint un criteri financer.

3.6. Existències

Estan compostes per:

3.6.1. Materials
Recanvis, material auxiliar tècnic i consumible, i cintes de vídeo.

3.6.2. Produccions
Drets d'emissió de pel.lícules i sèries, coproduccions, drets d'antena i
telenovel.les de producció pròpia, resta de programes de producció
pròpia.

Els valors residuals de les produccions es deprecien al 100 % en fina-
litzar el període de llicència. Si aquest és indefinit es considera un
màxim de 10 anys.

Els programes d'actualitat, que rarament s'emeten més d'una vegada,
es deprecien al 100 % a la primera emissió.

3.6.3. Edicions musicals
Producció, reproducció i comercialització.

Els béns registrats sota aquest epígraf es troben valorats al seu preu
d'adquisició, i s'incorporen a aquest els costos inherents a l'esmenta-
da adquisició.

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials. Consolidat
Memòria corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 1998

52



3.7. Curt termini i llarg termini

En els balanços de situació adjunts, es classifiquen a curt termini les
operacions amb venciment igual o inferior a 12 mesos, i a llarg termi-
ni les de venciment superior.

3.8. Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda estrangera es registren comptablement
pel seu contravalor en pessetes, utilitzant els tipus de canvi vigents a
la data de l'operació.

Les diferències negatives no realitzades, resultants de la valoració dels
saldos corrents en moneda estrangera al tipus vigent a la data de tan-
cament de l'exercici, s'imputen a resultats, i les diferències positives
s'imputen a ingressos a distribuir. 

3.9. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del flux real de béns i ser-
veis que representen, independentment del moment en què es pro-
dueix el corrent monetari o financer derivat d'aquests. 

Tot i així, seguint el principi de prudència, CCRTV i les seves empreses
filials només comptabilitzen els beneficis realitzats a la data de tan-
cament de l'exercici, mentre que els riscs i les pèrdues previsibles es
registren tan bon punt es coneixen.

Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de
compra de béns o adquisició de serveis, es registren com a més valor
dels béns i serveis adquirits. Els descomptes per volum (rappels) es
registren separadament dels imports de les vendes i compres.

■ 4. Immobilitzat immaterial

4.1. Propietat industrial, concessions i altres

Els moviments del compte han estat els següents: (columna següent)

Saldo inicial 21.262
Addicions 2.929
Saldo final 24.191

En milers de pessetes
La dotació per amortització de l'exercici 1998 ha estat de 1.126
milers de pessetes.

4.2. Aplicacions informàtiques

Els moviments del compte han estat els següents:

Saldo inicial 486.945
Addicions 177.562
Baixes (425.579)
Saldo final 238.928

En milers de pessetes
La dotació per amortització de l'exercici 1998 ha estat de 73.328
milers de pessetes.

4.3. Fons de produccions

Els moviments del compte han estat els següents:

Saldo inicial 13.739.383
Addicions 2.577.357
Baixes (41.439)
Saldo final 16.275.301

En milers de pessetes
La dotació de l'exercici 1998 al fons d'amortització ha estat
2.086.853 milers de pessetes

4.4  Drets sobre béns en règim d'arrendament financer

Correspon a arrendaments financers sobre immobles.

■ 5. Immobilitzat material

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat mate-
rial durant l'exercici 1998 el qual fa també referència al cost dels ele-
ments totalment amortitzats.
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Cost històric Amortització acumulada

Saldo a Augments Baixes Saldo a Saldo a Dotacions Baixes Saldo a Valor net Elem. totalment
31/12/97 traspassos traspassos 31/12/98 31/12/97 1998 traspassos 31/12/98 31/12/98 amortitzats

Terrenys, edificis i construccions 2.551.309   676.537   310.601   2.917.245   779.254   76.510   153.937   701.827   2.215.418   0

Instal.lacions técniques 6.879.073   419.162   150.018   7.148.217   5.321.072   455.103   158.366   5.617.809   1.530.408   3.961.679

Mobiliari i altres instal.lacions 3.465.897   243.410   9.617   3.699.690   2.234.437   241.546   5.461   2.470.522   1.229.168   1.090.539

Equips Informàtics 846.270   420.606   988.853   278.023   638.561   76.006   708.462   6.105   271.918   55.382

Elements de transport 64.970   0   0   64.970   42.129   7.372   0   49.501   15.469   31.178

Altre immobilitzat material 263.897   23.651   7.992   279.556   165.557   32.513   7.992   190.078   89.478   138.229

Avenços i immobilitzat mat. en curs 137.495   101.103   41.314   197.284 0   0   0   0   197.284   0

Total 14.208.911   1.884.469   1.508.395   14.584.985   9.181.010   889.050   1.034.218   9.035.842   5.549.143   5.277.007 

Quadre evolutiu de l'immobilitzat material 1998

En milers de pessetes



■ 6. Immobilitzacions financeres

6.1. Crèdits i participacions en empreses associades

El saldo d'aquests epígrafs corresponen a la societat  Audiovisual Sport,
SL., (AVS), en la qual TVC Multimèdia, SL., participa en el 20% del seu
capital social, i a la participació en el 50% del capital social de VANG-
3 Publicaciones, SL. 

6.2. Inversions financeres permanents en capital

El saldo correspon a la participació per part TVC Multimèdia, SL. del
5% del capital social de la societat  DTS, "Distribuidora de Televisión
Digital, SA.", la participació en el 17,592% del capital social de
Mediapark, SA., i del 20,97 % de participació de CCRTV del fons social
de la "Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonomicos"
(FORTA).

■ 7. Existències

No hi ha cap tipus de limitació a la disponibilitat de les existències per
motiu de garanties, pignoracions, fiances o altres raons similars.

El detall de les existències de produccions i drets d'emissió a 31 de
desembre de 1998 és el següent:

PRODUCCIÓ ALIENA: pel·lícules i sèries 7.626.038
PRODUCCIÓ EXTERNA: drets d'antena i coproduccions 252.129
PRODUCCIÓ INTERNA: programes propis 1.351.832
ACTUALITATS: documents 63.564
EDICIÓ MUSICAL: compact discs i musicassets 13.596

Total 9.307.159

En milers de pessetes

■ 8. Fons propis

Representen les aportacions de capital dels diferents exercicis que
s'incorporen en els diversos pressupostos d'inversions aprovats
pel Parlament de Catalunya. Per a l'exercici 1998 es va aprovar el pres-
supost d'inversions per un import de 7.345,25 M., dels quals 7.149,50
M. corresponen a ingressos derivats d'operacions financeres, 45,00 M.
a aportacions dineràries del Fons Patrimonial de la CCRTV, i 150,75 M.
a la variació del fons de maniobra. El pressupost d'inversions corres-
ponent a l'exercici 1997 era per un import de 6.898,29 M., dels quals
5.253 M. corresponen a ingressos derivats d'operacions financeres,
1.000 M.a  aportacions dineràries de capital, 494,54 M. a aportacions
dineràries del Fons Patrimonial de la CCRTV, i 150,75 M. a la variació
de fons de maniobra.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 21 d'octubre de 1998,
autoritza la CCRTV, a efectuar les següents adaptacions:

Augmentar el capital social de TVC, SA., en 225.996 milers de pessetes
mitjançant l'aportació no dinerària de diverses finques, la valoració de
les quals ha estat verificada per un expert independent.

Augmentar el capital social de C.R., SRG,SA., en 637.050 milers de pes-
setes mitjançant l'aportació no dinerària de diverses finques, la valo-
ració de les quals ha estat verificada per un expert independent.

Augmentar el capital social de CCRTV Serveis Generals, SA, en 406.000
milers de pessetes mitjançant l'aportació no dinerària consistent en
equips informàtics (maquinari) i aplicacions informàtiques (programari).

En data 1 de desembre de 1998, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, va aprovar l'autorització a la CCRTV per a la constitució d'u-
na societat mercantil de responsabilitat limitada, amb la denominació
TVC Multimèdia, SL., amb un capital social de 250 milions de pessetes,
representat per 250 participacions socials d'un milió de pessetes de
valor nominal cada una, íntegrament subscrites per la CCRTV i total-
ment desembossades.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 24 de desembre de
1998, autoritza la CCRTV, a efectuar la següent adaptació:

Augmentar el capital social de TVC Multimèdia, SL, en 16.130.000
milers de pessetes, mitjançant l'aportació de les participacions
en els capitals socials d'Audiovisual Sport, SL., VANG-3
Publicaciones, SL., DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA. i
de Mediapark, SA.

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 1998 han
estat els següents:

Saldo a Moviments Saldo a
31.12.97 1998 31.12.98

Patrimoni 24.055.962 9.534.818 33.590.780
Resultats d'exercicis anteriors 641.395 (2.317.096) (1.675.701)
Resultat de l'exercici 1997 (4.761.921) 4.761.921
Resultat de l'exercici 1998 (4.363.178 (4.363.178)

Total 19.935.436 7.616.465 27.551.901

En milers de pessetes

■ 9. Deutes amb entitats de crèdit

Els deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 1998 són
els següents:

Préstecs a llarg termini 65.686.848
Préstecs a curt termini 14.624.735
Deutes per interessos 201.964
Total 80.513.547

En milers de pessetes

Els préstecs a llarg termini provenen de les diverses lleis de pressu-
postos i s'han concedit per atendre el finançament de les necessitats
pressupostàries. Els préstecs estan avalats per la Generalitat de
Catalunya en virtut de les autoritzacions que atorguen les diferents
lleis de pressupostos i els acords de Govern de la Generalitat.

Els crèdits a curt termini corresponen a les disposicions fetes de les
operacions formalitzades amb entitats bancàries, amb la finalitat de
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compensar l'adquisició de les accions i participacions socials a Televisió
de Catalunya, SA., segons els acords de Govern de 21 d'octubre de 1998.
Aquestes operacions de crèdit han estat autoritzades pel Govern de la
Generalitat en data 1 de desembre de 1998.

■ 10. Ingressos i despeses

10.1. Subvenció

La subvenció aprovada per la Llei 16/1997 de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya amb data 24-12-97, aplicada al compte de
resultats, va representar la quantitat de 13.860 M. consolidat, dels quals
9.660 M. són provinents d'ingressos derivats d'operacions financeres,
i 4.200 M. d'aportacions dineràries. La corresponent a l'exercici 1997
va representar la quantitat de 13.642 M. consolidat, dels quals
7.500 M. eren provinents d'ingressos derivats d'operacions financeres,
i 6.142 M. d'aportacions dineràries.

10.2. Publicitat

El total consolidat recull un saldo de 17.370.140 pessetes 
a 31-12-1998, i 14.231.588 pessetes a 31-12-1997.

10.3. Altres vendes

El seu detall és el següent:

31.12.98 31.12.97

Vendes de programes de producció interna 47.033 947.949
Vendes de programes de producció aliena 485.824 454.244
Vendes de programes de producció externa 122.810 33.461
Vendes de programes d'informatius 34.665 36.839
Vendes de programes d'esports 6.283.571 11.994.050
Altres vendes 422.418 178.738

Total 7.396.321 13.645.281

En milers de pessetes

10.4. Consum de material auxiliar, cintes i recanvis

Es compon de:

31.12.98 31.12.97

Existències inicials 679.126 588.812
Compres 428.011 411.872
Traspàs a despeses extraordinàries (510.894)
Existències finals (166.385) (679.126)

Total 429.858 321.558

En milers de pessetes

10.5. Personal

La composició del saldo d'aquest epígraf dels comptes de resultats
és el següent:

31.12.98 31.12.97

Sous i salaris 10.981.056 10.160.868
Seguretat social 2.710.681 2.584.862
Altres despeses socials 134.105 141.683

Total 13.825.842 12.887.413

En milers de pessetes
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Ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Pressupostos per al 1998

Haver
70 Vendes i ingressos per naturalesa 309.640

705 Vendes de serveis 309.640

74 Subvencions a l’explotació 5.244.000
740.1 Subvencions de la Generalitat 2.402.000
740.2 Ingressos derivats d’opera. financ. 1.044.000
740.3 Contracte programa 1.798.000

Total 5.553.640

Pressupost de capital

Haver
10 Patrimoni 45.000

100 Patrimoni 45.000

17 Ingressos financers 7.149.500
175 Ingressos derivats operac. financ. 7.149.500

Total 7.194.500

Deure
62 Serveis exteriors 640.711

621 Lloguers 135.146
622 Conservació i reparació 36.600
623 Serv. empreses i professionals 163.540
624 Transports 4.096
625 Primes d’assegurances 77.525
626 Serv. banc. i similars 450
627 Públic. i relac. públiques 35.175
628 Submin. comunic. i enllaços 29.988
629 Altres serveis 158.191

63 Tributs 1.929
631 Altres tributs 1.929

64 Despeses de personal 759.925
640 Sous i salaris 586.001
642 Seguretat Social 114.600
649 Altres despeses socials 59.324

66 Despeses financeres 4.147.075
663 Interessos de préstec llarg term. 4.095.075
668 Dif. negativa de canvi 500
669 Desp. formal. i cancel. deutes 51.500

67 Transferències a les societats 4.000
677.3 Transferència a P. Edicions, S.A. 2.000
677.4 Transferència a P. Video, S.A. 2.000

Total 5.553.640

Deure
17 Préstecs rebuts 2.406.500

170 Amortització préstecs 2.406.500

21 Immobilitzat immaterial 45.000
215 Aplicacions informàtiques 45.000

22 Immobilitzat material 368.000
221 Edificis i altres construccions 150.000
225 Maquinària i instal·lacions 45.200
226 Mobiliari 12.800
227 Equips d’informàtica 150.000
228 Elements de transport 10.000

24 Inversions financeres permanents 4.375.000
240.0 Repocisió capital permanent 1.900.000
240,1 Fons patrimonials TVC 979.000
240.2 Fons de producció a TVC 1.371.000
240.3 Fons patrimonials CR. 125.000

Total 7.194.500

Pressupost d’explotació

Les quantitats són en milers de pessetes



59

Les quantitats són en milers de pessetes

Ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Balanços de situació a 31 de desembre de 1998 i 1997

Actiu
31-12 31-12
1998 1997

Situació trans. Finançament
Sit. Trans. Finanç. (nota 4) 49.570.848   40.139.030   

Immobilitzat 
Immobilitzat immaterial (nota 3.1 i 5)

Aplic. Informàtiques 0   411.101   
Acomptes immob. immat. 0   0   
Amortitzacions 0   (230.677)   

0   180.424   

Immobilitzat material (nota 3.2 i 6)
Edificis i altres construccions 17.500   326.413   
Mobiliari i altres instal.lacions 309.464   308.019   
Equips informàtics 0   840.760   
Elements de transport 18.041   18.041   
Acomptes immob.  en curs 22.428   23.044   
Amortitzacions (nota 7) (232.207)   (973.765)   

135.226   542.512   

Immobilitzat financer (nota 3.3 i 8)
Participacions empreses grup 49.295.070   25.546.024   
Inversions financeres permanents 27.451   277.451   
Dipòsits i fiances constituïdes 6.124   6.124   

49.328.645   25.829.599   

Actiu circulant  

Tresoreria generalitat
Subvenció pendent 9.000   1.285.667   

Deutors
Empreses Grup  (nota 10) 4.740.188   32.265   
Clients i altres deutors 19.220   10.762   
Personal 6.496   6.993   
Administracions Públiques 0   14.013

4.765.904 64.033

Tresoreria
Caixa i bancs 10.840   55.901   

Ajust. per periodificació
Despeses anticipades 3.247   1.389   

Total actiu 103.823.710   68.098.555   

Passiu
31-12 31-12
1998 1997

Fons propis (nota 9)

Patrimoni
Patrimoni 33.590.780   24.055.962   

Resultats exercicis anteriors
Resultats exercicis 2.893.146   641.308   

Perdues i guanys
Resultat de l'exercici (177.279)   (192.987)   

Interessos diferits 
Interessos diferits c.p. 0   1.102.000   

Creditors llarg termini (nota 3.4 i 11)
Deutes amb entitats de crèdit 49.570.848   39.037.030   

Creditors curt termini (nota 11)

Deutes amb entitats de crèdit 14.624.735   1.590.164   
Interessos a curt termini 183.428   74.314   

14.808.163   1.664.478   

Empreses grup (nota 10) 2.762.284   1.390.173   

Creditors (nota 12)
Proveïdors i altres creditors 226.641   148.262   

Creditors no comercials
Personal 11.907   8.484   
Altres entitats Públiques 0   180.619   
Administracions Públiques 137.220   63.226   

149.127 252.329

Total passiu 103.823.710   68.098.555
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Les quantitats són en milers de pessetes

Ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 1998 i 1997

Deure 
31-12 31-12
1998 1997

Despeses de personal (nota 13.2)
Sous i salaris 615.431   568.972  
Càrregues socials 159.797   170.019  

775.228   738.991  

Amortitzacions d'immobilitzat (nota 7)
Dotacions de l'exercici 177.279   192.987  

Altres despeses d'explotació
Serveis d'empreses i professionals 189.812   108.452  
Subministr. comunic. i enllaços 28.238   22.636  
Altres serveis exteriors 391.108   408.554  
Tributs 654   1.352  

609.812   540.994  

Resultat d'explotació 1.520.804   2.657.058  

Despeses financeres
Interessos 2.400.291 2.839.506 

Diferències de canvi
Diferències negatives 63 67 

Resultats financers

Resultats de les Activitats ordinàries

Pèrdues procedents de l'immobilitzat
Baixes d'immob.: valor residual 574.580 18.505 

Pèrdues d'altres exercicis 
Despeses exercicis anteriors 3.076 122 

Resultats extraordinaris 
Positius 700.498

Resultat de l'exercici

Haver
31-12 31-12
1998 1997

Vendes i prestació de serveis
Publicitat 0 0 
Altres vendes 0 0 
Prestació de serveis 296.568 327.086 
Rappels 0 0 

296.568 327.086 

Treballs per a l´immobilitzat
Treballs realitzats per l´empresa 0 73.302 

Altres ingressos d'explotació
Ingressos accessoris 23.380 34.525 
Subvencions Explotació (nota 11.1) 965.175 1.897.117 
Subvencions Contracte Programa 1.798.000 1.798.000 

2.786.555 3.729.642 

Ingressos financers
Interessos 1.748 2.737 

Diferències de canvi
Diferències positives 25 0 

2.398.581 2.836.836 

877.777 179.778 

Beneficis procedents de l'immobilitzat
Baixes d'immob. material: ingressos 1.055.838 4.536 

Ingressos extraordinaris
Ingressos Extraordinaris 221.651 0 

Beneficis d'altres exercicis 
Ingressos i benef. exercicis anteriors 665 882 

Negatius 13.209 

177.279 192.987 



Ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Memòria corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 1998

61

■ 1. Activitat de l'ens

L'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i de regu-
lació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de
Catalunya es va constituir per la Llei 10/1983 de 30 de maig, publica-
da al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 337, de 14
de juny de 1983.

L'objecte de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió és regular els ser-
veis de radiodifusió i de televisió gestionats per la Generalitat de Catalunya.
L'àmbit geogràfic d'aquests serveis és tot el territori de Catalunya.

■ 2. Bases de presentació

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comp-
tables de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, i inclouen
les reclassificacions i els agrupaments necessaris per tal que mostrin
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a 31 de desembre de 1998.

2.2. Principis comptables

La subvenció a l'Explotació l'any 1998 s'ha rebut parcialment, per aval
prestat per la Generalitat de Catalunya en un crèdit concertat direc-
tament per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Tot això d'a-
cord amb el que disposa la Llei 16/97 de 24 de desembre de Pres-
supostos de la Generalitat de Catalunya. Donada l'evident dependència
econòmica, actual i futura, de CCRTV, d'aquest ingrés i tenint en comp-
te que la Generalitat de Catalunya l'haurà de desembossar, necessà-
riament, al venciment del crèdit, s'ha considerat adient, per preservar
la imatge fidel que han de mostrar els comptes anuals:

Reconèixer com ingrés, sota l'epígraf de Subvencions, els avals ator-
gats per la Generalitat de Catalunya als crèdits concertats per CCRTV,
d'acord amb les respectives Lleis de Pressupostos.

Comptabilitzar l'actiu, dins l'epígraf "Situacions transitòries de finança-
ment", el reconeixement tàcit de les obligacions futures de pagament
dels avals, per part de la Generalitat.

El fet d'haver aplicat els criteris comptables descrits implica un incre-
ment de l'Actiu i del Patrimoni a 31 de desembre de 1998.

■ 3. Normes de valoració, principis i pràctiques
de comptabilitat aplicades

Les normes de valoració, els principis i les pràctiques de comptabilitat
més importants aplicades en la preparació dels comptes anuals es resu-
meixen a continuació:

3.1. Immobilitzat immaterial

Està valorat, per una banda, al cost que representa l'activació de les
aplicacions informàtiques desenvolupades per la Corporació Catalana

de Ràdio i Televisió. Quan es tracta de compres externes a l'organitza-
ció es valora al preu d'adquisició. L'amortització és d'un 20% i es dota
cada any pel mètode lineal a partir de la data en què s'enregistra l'ac-
tivació o l'adquisició.

3.2. Immobilitzat material

Està valorat al seu cost d'adquisició. Les despeses de manteniment i
reparació es carreguen contra el resultat de l'exercici en què es pro-
dueixen.

L'amortització es dota cada any d'acord amb la vida útil estimada, pel
mètode lineal i a partir de la data en què s'enregistra l'adquisició. Els
percentatges anuals d'amortització s'apliquen sobre el valor de cost,
han estat adaptats d'acord a la política general adoptada per la CCRTV
i són els següents:

Edificis i altres construccions 5%

Instal.lacions 10%

Elements de transport 20%

Mobiliari 10%

Equips oficines Consell i Direcció General 10%

Equips procés de dades 20%

Per donar de baixa els elements obsolets, s'inicien els tràmits oportuns
per procedir d'acord amb la normativa establerta per la CCRTV donant
compliment a allò que estableix la Llei de Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya, a la qual està subjecte l'immobilitzat de la CCRTV.

3.3. Immobilitzat financer

Correspon a les inversions financeres en les empreses del grup i altres.
Està valorat al seu cost d'adquisició o al nominal de les accions.

3.4. Curt termini i llarg termini

En el balanç de situació adjunt es classifiquen a curt termini les ope-
racions amb venciment igual o inferior a 12 mesos i a llarg termini les
de venciment superior.

3.5. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del flux real de béns i ser-
veis que representen, independentment del moment en què es pro-
dueix el corrent monetari o financer derivat d'aquests.

Tot i així, seguint el principi de prudència, la CCRTV només comptabi-
litza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, men-
tre que els riscs i les pèrdues previsibles es registren tan bon punt es
coneixen.
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Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de
compra de béns o adquisició de serveis, es registren com a més valor
dels béns i serveis adquirits.

■ 4. Situació Transitòria de Finançament

S'han comptabilitzat en aquest compte les subvencions aprovades
com a "Ingressos derivats d'operacions financeres", el saldo d'aquest
compte de 49.571 M., reflecteix el dret que la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió té a rebre en base a l'aplicació dels recursos neces-
saris per fer front a les obligacions contretes derivades dels diferents
pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya, donat que el
finançament està basat en la seva totalitat mitjançant aportacions de
la Generalitat.

■ 5. Immobilitzat immaterial

L'immobilitzat immaterial correspon a les aplicacions informàtiques
(programari), que la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió ha tra-
més com aportacions no dineràries a l'empresa filial CCRTV Serveis
Generals, S.A., segons escriptura d'augment de capital, atorgada pel
Notari de Barcelona, Sr. Joan Carles Ollé Favaró, en data de 28 de
desembre de 1998, per tant a 31 de desembre de 1998, el saldo d'a-
quest compte és de 0,- pessetes.

■ 6. Immobilitzat material

Correspon als elements patrimonials que constitueixen les inversions
d'acord al pressupost aprovat en els respectius exercicis dins dels dife-
rents programes d'inversió.

Pel que fa als equips informàtics (maquinari), la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió ha tramés aquesta partida, com a aportacions
no dineràries a l'empresa filial CCRTV Serveis Generals,SA, segons
escriptura d'augment de capital, atorgada pel Notari de Barcelona,
Sr. Joan Carles Ollé Favaró, en data de 28 de desembre de 1998, per
tant a 31 de desembre de 1998, el saldo d'aquest compte és de 0,-
pessetes.

Així mateix, i amb data de 28 de desembre de 1998, la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió de conformitat amb l'autorització del
Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 21 d'octubre de 1998,
ha tramés com a aportacions no dineràries en mèrits de l'ampliació de
capital a les empreses filials Televisió de Catalunya, SA. i Catalunya Ràdio,
SRG,SA., respectivament, diversos immobles propietat de l'esmentat Ens
i que en l'actualitat són ocupats i utilitzats amb caràcter d'exclusiva per
les indicades empreses filials, segons sengles escriptures d'augment de
capital, atorgades pel Notari de Barcelona, Sr. Joan Carles Ollé Favaró,
en data de 28 de desembre de 1998, per tant a 31 de desembre de 1998,
el saldo d'aquest compte és de 17.500.000,- pessetes.
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Cost Històric Dotac. Valor net

a 31-12-97 Altes Baixes a 31-12-98 Amort. a 31-12-98
Acumul.

Edificis i altres construc. 326.413 0 308.913 17.500 5.609 11.891
Maquinària inst. I utillatges 253.228 1.760 0 254.988 176.592 78.396
Elements de transport 18.041 0 0 18.041 11.762 6.279
Mobiliari i equips d´oficina 54.791 370 685 54.476 38.244 16.232
Equips informàtics 840.760 148.093 988.853 0 0 0
Acomptes immobilit. En curs 23.044 0 616 22.428 0 22.428

Total 1.516.277 150.223 1.299.067 367.433 232.207 135.226

En milers de pessetes

% Acumul. 1996 Baixes 1997 Baixes 1998 Baixes Total
1984-1995 1996 1997 1998

Aplicacions inform. 20 174.917 44.040 (16.039) 57.116 (29.357) 55.990 (286.667) 0
Edificis i altr.const. 5 111.474 16.320 0 16.321 0 15.432 (153.937) 5.610
Instal.lacions 10 114.030 22.718 (6.903) 24.017 (1.348) 24.078 0 176.592
Elements transport 20 4.238 3.354 0 3.113 (1.855) 2.912 0 11.762
Mobil. Consell i D.G. 10 30.691 3.772 (120) 3.698 (2.806) 3.456 (448) 38.243
Equips procés dades 20 496.222 136.514 (3.371) 88.722 (85.036) 75.411 (708.462) 0

Total 931.572 226.718 (26.433) 192.987 (120.402) 177.279 (1.149.514) 232.207

En milers de pessetes

■ 7. Resum amortitzacions acumulades, immobilitzat immaterial i material fins al 31-12-98
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■ 8. Immobilitzat financer

Correspon a les inversions financeres en les empreses del grup i altres.

El valor de les accions sense cotització oficial, a 31 de desembre de
1998 i 1997, en milions de pessetes és el següent:

1998 1997

Televisió de Catalunya, SA 24.628 24.402
Catalunya Ràdio SRG, SA 1.752 1.114
CCRTV Serveis Generals, SA 416 10
Principal d'Edicions, SA 10 10
Principal de Vídeo, SA 10 10
Media Park, SA 0 250
Multimèdia, SL 16.380 0   

Les inversions finançades per aportacions a compte de futures amplia-
cions de capital, segons els diferents pressupostos aprovats, són a 31
de desembre de 1998 i 1997, en milions de pessetes:

1998 1997

Televisió de Catalunya, SA 5.975 0
Catalunya Ràdio SRG, SA 125 0

Total 6.100 0

Altres inversions, en milions de pessetes:

1998 1997

Participació “Federación de Organismos 
de Radio y Televisión Autonómicas” 27,45 27,45 

■ 9. Fons propis

El patrimoni de la CCRTV, és de trenta-tres mil milions cinc-centes
noranta mil set-centes vuitanta pessetes, representen les aportacions
de capital dels diferents exercicis que s'incorporen en els diversos pres-
supostos d'inversions aprovats pel Parlament de Catalunya.

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 1998 han
estat els següents:

Saldo a Moviments Saldo a
31.12.97 1998 31.12.98

Patrimoni 24.055.962 9.534.818 33.590.780
Resultats d'exercicis anteriors 641.308 2.251.838 2.893.146
Resultat de l'exercici 1997 (192.987) 192.987
Resultat de l'exercici 1998 (177.279) (177.279)

Total 24.504.283 11.802.364 36.306.647

En milers de pessetes

Per a l'exercici 1998 es va aprovar el pressupost d'inversions per un
import de 7.194,50 M., dels quals 7.149,50 M. corresponen a ingres-
sos derivats d'operacions financeres, i 45 M.a aportacions dineràries
del Fons Patrimonial de la CCRTV. El pressupost d'inversions corres-
ponent a l'exercici 1997 era per un import de 6.747,54 M., dels quals
5.253 M. corresponen a ingressos derivats d'operacions financeres,
1.000 M. a aportacions dineràries de capital i 494,54 M. a aportacions
dineràries del Fons Patrimonial de la CCRTV.

■ 10. Comptes empreses grup

Aquests comptes corresponen a saldos amb les empreses Televisió de
Catalunya, SA, Catalunya Ràdio SRG, SA., Principal d'Edicions, SA, Principal
de Vídeo , SA., CCRTV Serveis Generals, SA. i TVC Multimèdia, SL.

■ 11. Deutes amb entitats de crèdit

Els deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 1998, són els
següents:

Préstecs a llarg termini 49.570.848
Préstecs a curt termini 14.624.735
Deutes per interessos 183.428

Total 64.379.011

En milers de pessetes

Els préstecs a llarg termini provenen de les diverses lleis de pressu-
postos i s'han concedit per atendre el finançament de les necessitats
pressupostàries. Els préstecs estan avalats per la Generalitat de
Catalunya en virtut de les autoritzacions que atorguen les diferents
lleis de pressupostos i els acords de Govern de la Generalitat.

Durant l'exercici 1998, s'han dut a terme dues operacions de préstec
sindicat. Una per finançar el pressupost d'inversió 1998 de 7.150 M.
de pessetes. Aquesta operació, que està contractada a tipus d'interès
de mercat, té una vigència de vint anys, finalitza el 21 de maig del
2018 i l'amortització del principal és farà en vint pagaments semes-
trals, el primer dels quals serà el 21 de maig del 2008. L'altre per un
import de 1.044 M. pessetes, per finançar, el pressupost d'explotació
té una vigència de 12 anys, finalitza el 13 de maig de 2010 i l'amor-
tització del principal és farà en tretze pagaments semestrals, el primer
dels quals serà el 13 de maig del 2004. Aquestes operacions han estat
autoritzades pel Govern de la Generalitat en data 3 de març de 1998.

Els crèdits a curt termini corresponen a les disposicions fetes de les
operacions formalitzades amb entitats bancàries, amb la finalitat de
compensar l'adquisició de les accions i participacions socials a Televisió
de Catalunya, SA, segons els acords de Govern de 21 d'octubre de 1998.
Aquestes operacions de crèdit han estat autoritzades pel Govern de la
Generalitat en data 1 de desembre de 1.998.

■ 12. Creditors

Representen els proveïdors de funcionament i inversions en saldos
pendents de pagar a 31.12.98 per un import de 226,64 M. i a 31.12.97
per un import de 148,26 M.
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■ 13. Ingressos i despeses

13.1. Subvenció

La subvenció aprovada per la Llei 16/1997 de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya amb data 24-12-97, aplicada al compte de
resultats, va representar la quantitat de 13.860 M. consolidat, dels quals
9.660 M. provenen d'ingressos derivats d'operacions financeres, i 4.200
M. d'aportacions dineràries. La corresponent a l'exercici 1997 va repre-
sentar la quantitat de 13.642 M. consolidat, dels quals 7.500 M. pro-
venen d'ingressos derivats d'operacions financeres, i 6.142 M. d'apor-
tacions dineràries.

13.2. Despeses de personal

La composició del saldo d'aquest epígraf dels comptes de resultats
adjunts és la següent en milions de pessetes:

1998 1997

Sous i salaris 615,43 568,97 
Càrregues socials 110,52 105,19 
Altres despeses socials 49,27 64,83 

Total personal 775,22 738,99

El nombre mitjà d'empleats l'any 1998 ha estat de 90 persones.
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TVC, SA CR SRG, SA P. EDICIONS, SA CCRTV S. GRALS P. VÍDEO, SA
1998 1998 1998 1998 1998

Despeses
Prestació de serveis 8.685 0 0 0 0

Total 8.685 0 0 0 0

Ingressos
Prestació de serveis 248.116 35.202 4.424 100 100

Total 248.116 35.202 4.424 100 100

En milers de pessetes

13.3. Transaccions efectuades entre empreses del grup.

Les operacions realitzades durant l'any 1998 entre empreses del grup han estat les següents:
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Pressupostos per al 1998
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Haver
70 Vendes i ingressos per naturalesa 18.428.463

700 Publicitat 13.715.720
701 Altres vendes 4.503.909
705 Vendes de serveis 208.834

71 Variació d’existències 150.000
710 Variació d’existències 150.000

73 Treballs realitzats per l’empresa 100.000
731 Treballs realitzats immob. immaterial 100.000

74 Subvencions a l’explotació 6.350.000
740.2 Ingressos derivats d’oper. Financ. 6.350.000

75 Ingressos per serveis diversos 109.709
759 Ingressos per serveis diversos 109.709

76 Ingressos financers 308.897
764 Altres ingressos 159.547
768 Diferències positives canvi 149.350

Total 25.447.069

Pressupost de capital

Haver
12 Fons patrimonial 2.350.000

122.1 Fons patrimonial 2.350.000

30 Variació fons de maniobra 150.000
300.1 Variació fons de maniobra V.E. 150.000

Total 2.500.000

Deure
60 Compres 10.095.959

600 Compres mercaderies 339.058
601 Compres productes acabats 7.826.341
602 Compres elements i conjunts incorp. 1.930.560

62 Serveis exteriors 5.563.792
621 Lloguers 919.028
622 Conservació i reparació 85.699
623 Serv. empreses i professionals 1.760.353
624 Transports 50.045
626 Serv. banc. i similars 32.848
627 Públic i relac. públiques 332.218
628 Submin. comunic. i enllaços 2.059.858
629 Altres serveis 323.743

63 Tributs 13.742
631 Altres tributs 13.742

64 Despeses de personal 9.280.974
640 Sous i salaris 7.290.538
642 Seguretat Social 1.886.071
649 Altres despeses socials 104.365

66 Despeses financeres 167.664
663 Interessos de préstec 53.968
668 Dif. negativ. de canvi 113.696

69 Dotacions a les provisions 324.938
692 Provisió fons de producció 100.000
693 Provisió d’existències 150.000
695 Provisions diverses 74.938

Total 25.447.069

Deure
21 Immobilitzat immaterial 1.371.000

218 Fons de producció 1.371.000

22 Immobilitzat material 380.000
221 Edificis i altres construccions 25.000
222 Instal. complexes especials 245.000
224 Utillatge 20.000
225 Maquinària instal·lacions 50.000
226 Mobiliari 5.000
228 Elements de transport 35.000

29 Provisió d’immobilitzat 599.000
291 Provisió immobilitzat immaterial 599.000

30 Fons de maniobra 150.000
300.1 Fons de maniobra de TVC, S.A. E 150.000

Total 2.500.000

Pressupost d’explotació

Les quantitats són en milers de pessetes
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Actiu
31-12 31-12
1998 1997

Situació trans. Finançament 
Situacions transitòries (nota 13 i 14.1) 12.350.000 6.000.000 

Immobilitzat 

Immobilitzatimmaterial (nota 4.1 i 5)
Prop. industrial, concessions i altres 24.056 21.127 
Aplicacions Informàtiques 97.998 75.844 
Fons de produccions 16.275.301 13.739.383 
Avenços 588 5.000 
Drets bens arrendament financer 281.416 0 
Amortitzacions (10.034.574) (7.971.005) 

6.644.785 5.870.349 

Immobilitzat material (nota 4.2 i 6)
Terrenys, edificis i construccions 2.207.594 2.165.967 
Instal.lacions tècniques 6.496.045 6.259.416 
Mobiliari i altres instal.lacions 2.853.866 2.721.605 
Avenços i immobilitzat mat. en curs 163.924 110.953 
Altre immobilitzat 221.849 209.470 
Amortitzacions (7.884.201) (7.359.379) 

4.059.077 4.108.032 

Immobilitzacions financeres (nota 7)
Participacions en emp. associades 0 1.650.000 
Crèdits a emp. associades 0 4.526.519 
Inversions financeres perm. en capital 0 500.000 
Altres crèdits 31.891 35.116 
Dipòsits i fiances constituïdes 8.416 3.516 

40.307 6.715.151 

Despeses a distribuir (nota 8)
Drets adquirits i altres despeses 48.905 67.935 

Actiu circulant
Existències (nota 4.4 i 9)

Mat. Auxiliar, cintes i recanvis 166.385 679.126 
Produccions i drets d'emissió 9.293.563 10.133.248 
Avenços 2.670.826 1.482.973 

12.130.774 12.295.347 

Deutors
Clients i altres deutors 6.977.403 9.241.908 
Empreses del grup, deutors (nota 14.8 i 7.1) 2.377.981 761.961 
Personal 40.068 51.643 
Administracions públiques 311.258 661.053 
Provisions per insolvències (nota 14.7) (561.415) (438.933) 

9.145.295 10.277.632 

Inversions financeres temporals
Altres crèdits(nota 7.2) 237.284 193.984 

Tresoreria
Caixa i bancs 396.017 57.991 

Ajustaments per periodificació
Despeses anticipades (nota 10.1) 1.352.375 1.361.582

Total actiu 46.404.819 46.948.003 

Passiu
31-12 31-12
1998 1997

Fons propis (nota 11)

Capital
Capital social 24.627.526   24.401.530   

Aportacions pendents d'aplicació 5.975.000 0 

Resultats exercicis anteriors
Resultats neg. d’exercicis anteriors (4.464.995) 0

Pèrdues i guanys 
Resultat de l'exercici (3.967.906) (4.464.995) 

Ingressos a distribuir 

Subvencions de capital 25.906 2.029 

Diferències positivesde canvi 4.405 21.824 

Provisions per riscs 
Provisions per impostos 82.740 18.966 

Creditors a llarg termini (nota 13)
Deutes amb entitats de crèdit 12.350.000   6.000.000 

Creditors a curt termini 

Deutes amb entitats de crèdit 
Préstecs i altres deutes 0   8.641.315   
Deutes per interessos 17.131   50.678   

17.131   8.691.993   

Deutes amb emp. del grup (nota 14.8) 196.849   43.139   

Creditors
Factures pendents de rebre 4.236.108   4.625.488   
Proveïdors i altres creditors 5.931.123   6.416.902   

10.167.231   11.042.390   

Creditors no comercials
Personal 297.324   263.769   
Administracions públiques 584.673   623.529   

881.997   887.298   

Ajustaments per periodificació
Ingressos anticipats (nota 10.2) 508.935   303.829   

Total passiu  46.404.819   46.948.003   

Les quantitats són en milers de pessetes
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Televisió de Catalunya, S.A.
Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 1998 i 1997

Deure
31-12 31-12
1998 1997

Aprovisionaments
Consum de mat. aux , cintes i rec. (nota 14.5) 380.854 266.585 
Despeses externes (nota 14.9) 22.225.151 23.622.782 

22.606.005 23.889.367 

Reducció d’existencies
Produccions 839.685 0 

Despeses de personal (nota 14.6)
Sous i salaris 8.767.020 8.067.490 
Càrregues socials 2.220.985 2.101.770 

10.988.005 10.169.260 

Amortitzacions de l'immobilitzat
Dotacions de l'exerci 2.785.016 2.509.796 

Provisions per insolvències
Dotació de l'exercici (nota 4.8 i 14.7) 141.842 23.334 

Altres despeses d'explotació
Serveis d'empreses i professionals 2.187.320 2.311.236 
Subministram. comunica. i enllaços 2.146.481 2.224.002 
Altres serveis exteriors 2.066.644 2.147.561 
Tributs 180.423 13.112 

6.580.868 6.695.911 

Resultat d'explotació

Despeses financeres
Interessos 900.061 773.872

Diferències de canvi
Diferències negatives 221.411 300.463 

Resultats financers Positius 437.994 

Resultat de les activ. ordinàries

Pèrdues procedents de l'immob.
Baixes d'immob. mat.: Valor residual 3.418 16.988 

Despeses extraordinàries
Despeses i pèrdues extraordinàries (nota 14.4) 1.411.422 963 

Pèrdues d'altres exerc. 
Despeses i pèrdues exerc. anteriors 5.222 (93.220)

Resultats extraordinaris Positius 8.473.264

Resultat de l'exercici

Haver
31-12 31-12
1998 1997

Vendes i prestació de serveis
Publicitat (nota 14.2) 16.097.800 13.114.194 
Altres vendes (nota 14.3 i 14.9) 7.304.271 13.579.229 
Prestació de serveis 302.727 270.375 
Rappels (460.817) (313.663) 

23.243.981 26.650.135 

Increment d'existències
Produccions 0 2.356.572 

Treballs per a l'immobilitzat 
Treballs realitzats per l'empresa 1.673.703 1.501.133

Altres ingressos d'explotació
Ingressos accessoris 412.962 571.800 
Subvencions (nota 14.1) 6.631.410 7.314.376 
Prov. per insolvències aplicades 11.580 11.740 

7.055.952 7.897.916 

11.967.785 4.881.912 

Ingressos financers
Interessos 356.180 172.305 
De participacions en capital 0 1.000.000 

356.180 1.172.305 
Diferències de canvi

Diferències positives 291.907 340.024

Resultats financers Negatius  473.385 

12.441.170 4.443.918 

Beneficis procedents de l'immob.
Baixes d'immob. mat.: Ingressos 1.469 5.124 

Beneficis procedents de l’immob. financer
Benef. en l’alienació d'immobilitzat  (nota 7.1) 9.850.000 0 

Ingressos extraordinaris
Ingressos extraordinaris 40.761 1.252 

Subvencions de capital
Traspàs a resultat de l'exercici 624 126

Beneficis d'altres exerc.
Ingressos i benef. exercicis anteriors 472 (102.848) 

Negatius 21.077 

3.967.906 4.464.995 

Les quantitats són en milers de pessetes
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■ 1. Activitat de la societat

Televisió de Catalunya, S.A. (TVC) es va constituir el 7 d'octubre de 1983
sota la normativa de la Llei 10/1983, de 30 de maig, de creació de l'ens
públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i de regulació
dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya,
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 337,
de 14 de juny de 1983.

El seu objecte social és la producció, reproducció i transmissió d'imat-
ges i sons mitjançant emissions d'ones radioelèctriques o transmis-
sions per cable, destinades al públic en general amb finalitats cultu-
rals, educatives, artístiques, informatives i d'esplai, la divulgació de
declaracions i comunicacions oficials d'interès públic, la comercialit-
zació i venda dels seus productes, l'emissió de publicitat i les activitats
connexes o complementàries de les anteriors.

El règim jurídic de la societat ve regulat per l'esmentada Llei 10/1983,
les normes sobre el Règim Jurídic de les Societats Anònimes, les Lleis
de Finances Públiques i de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i
per les altres normes que li són aplicables.

■ 2. Bases de presentació

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comp-
tables de TVC, i inclouen les reclassificacions i els agrupaments neces-
saris per tal que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de Televisió de Catalunya, S.A. a 31 de desem-
bre de 1998 segons l'esquema establert per la Llei de Societats
Anònimes.

Els comptes anuals són pendents d'aprovació per la Junta General. No
obstant això, la Direcció de TVC estima que aquests comptes anuals
seran ratificats sense canvis significatius.

2.2. Principis comptables

Les subvencions a l'explotació que tradicionalment es rebien
en diners, a partir de l'any 97 han estat substituïdes, parcial o
totalment, per avals prestats per la Generalitat de Catalunya
a crèdits concertats directament per TVC. Tot això d'acord amb
el que disposen les respectives Lleis de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya. Donada l'evident dependència econò-
mica, actual i futura, de TVC, d'aquests ingressos i tenint en
compte que la Generalitat de Catalunya els haurà de desembor-
sar, necessàriament, al venciment dels crèdits, s'ha considerat
adient, per preservar la imatge fidel que han de mostrar
els comptes anuals:

Reconèixer com a ingrés, sota l'epígraf de subvencions, els avals
atorgats per la Generalitat de Catalunya als crèdit concertats
per TVC, d'acord amb les respectives lleis de pressupostos.

Comptabilitzar a l'actiu, dins l'epígraf de "Situacions transitòries
de finançament", el reconeixement tàcit de les obligacions futures
de pagament dels avals, per part de la Generalitat.

El fet d'haver aplicat els criteris comptables descrits implica un incre-
ment de l'actiu i del patrimoni comptable de 12.350 milions de
pessetes a 31 de desembre de 1998, dels quals 6.350 milions s'han
imputat com a ingressos l'exercici 1998.

2.3. Comparació de la informació

Fins a l'exercici 1997 figuraven com a existències les cintes de vídeo, les
quals estaven valorades al cost mitjà d'adquisició i depreciades en un
10% o un 25% per a cada reciclatge realitzat, segons el tipus de cinta.
A partir de l'exercici 1998 únicament es registren com a existències les
cintes noves, és a dir, aquelles que encara no han estat utilitzades.
L'import que figurava com a existències a 31 de desembre de 1997 i que
ha estat traspassat a resultats extraordinaris com a conseqüència d'a-
quest canvi de criteri, ha estat de 510.894 milers de pessetes.

■ 3. Aplicació del resultat de l'exercici

D'acord amb les successives lleis de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya, el resultat de l'exercici s'aplicarà al compte "Aportacions de
socis a compte de futures ampliacions de capital".

■ 4. Normes de valoració, principis i pràctiques
de comptabilitat aplicades

En la preparació dels comptes anuals s'han aplicat els següents prin-
cipis i normes de valoració:

4.1. Immobilitzat immaterial

4.1.1. Propietat industrial, concessions i altres
Es valora al cost d'adquisició i s'amortitza linealment segons un coe-
ficient anual del 5% en el cas de la propietat industrial i d'un 25% les
concessions administratives.

4.1.2. Aplicacions informàtiques
Es valora al cost d'adquisició i s'amortitza linealment segons un coe-
ficient anual del 25%.

4.1.3. Fons de produccions
Valorat al preu de cost extern i cost intern directe i indirecte menys
l'import que figura com a existències (apartat 4.4.2) i s'amortitza line-
alment segons un coeficient anual del 20% d'aquest valor un cop s'han
iniciat els drets d'emissió per televisió.

4.1.4. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer
Es consideren arrendaments financers aquells sobre els quals no exis-
teixen dubtes raonables que s'exercitarà l'opció de compra del be arren-
dat. Els drets derivats d'aquests contractes d'arrendament es compta-
bilitzen com a actius immaterials pel valor al comptat del be, reflectint
en el passiu el deute total per les quotes i l'opció de compra. Les des-
peses financeres de l'operació es registren com a despeses a distribuir
en diversos exercicis.



4.2. Immobilitzat material

L'immobilitzat material es valora al preu d'adquisició, el qual inclou les
despeses addicionals que es produeixen fins que es posen en funcio-
nament els béns. El cost d'aquests béns no incorpora ni interessos ni
diferències de canvi.

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les
despeses de manteniment es carreguen contra el resultat de l'exerci-
ci en què es produeixen.

Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un augment de la
vida útil dels béns s'activen com a més valor d'aquests.

L'amortització es dota cada any d'acord amb la vida útil estimada, pel
mètode lineal i a partir de la data en què s'enregistra l'adquisició.

Els percentatges anuals d'amortització s'apliquen sobre el valor de cost
i són els següents:

Material tècnic divers 14%

Utillatge tècnic divers 15%

Unitats mòbils 15%

Instal.lacions no tècniques de Sant Joan Despí 7%

Instal.lacions immoble Departament Comercial 7%

Elements de transport 25%

Mobiliari i equips d'oficina 10%

Equips informàtics i xarxa informàtica 20%

Instal·lacions complexes especialitzades 14%

Edificis i altres construccions 3%

Independentm ent d'aquest criteri d'amortització, quan es detec-
ten elements obsolets s'inicien els tràmits oportuns per tal de
donar-los de baixa d'acord amb la normativa establerta per la
CCRTV i donant compliment a allò que regula la Llei de Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya, a la qual està subjecte l'immobilit-
zat material de TVC.

4.3. Deutors i creditors no comercials

Els crèdits i els deutes no comercials, tant a curt com a llarg termini,
es registren per l'import entregat o a reemborsar.

Els comptes de crèdit es mostren per l'import disposat. La imputació a
resultats de l'exercici pels interessos d'aquestes operacions es fa en
el moment de la seva meritació, seguint un criteri financer.

4.4. Existències

Les existències s'han valorat d'acord amb els criteris següents:

4.4.1. Materials

• Recanvis: valorats al preu d'adquisició de l'última compra.

• Material auxiliar tècnic i consumible: valorats al cost mitjà
ponderat d'adquisició.

4.4.2. Produccions

• Drets d'emissió de pel.lícules i sèries: els materials en
existència es valoren a preu de cost extern que inclou els drets,
les traduccions, els doblatges, els materials, la música i els
efectes i la subtitulació externa.

• Coproduccions, drets d'antena i telenovel.les de produc-
ció pròpia: el valor que es considera com a existència és el
d'adquisició de mercat que tindrien aquestes produccions,
com si es tractés d'una adquisició de Producció Aliena. La
diferència entre aquest valor teòric i el cost total s'inventaria
com a Fons de Produccions.

• Resta de programes de producció pròpia: el valor es com-
pon dels costos de realització del programa, tant interns
(sous i salaris, materials consumits, etc.) com externs (fona-
mentalment de treballs ,  serveis i  subministraments
exteriors).

Les produccions es deprecien amb els criteris següents:

Emissions contractades 1a. 2a. 3a. 4a.

1 100%

2 60% 40%

3 60% 30% 10%

4 ó més 60% 20% 10% 10%

Els valors residuals de les produccions es deprecien al 100% en finalitzar el
període de llicència. Si aquest és indefinit es considera un màxim de 10 anys.

Els programes d'actualitat, que rarament s'emeten més d'una vegada,
es deprecien al 100% a la primera emissió.

4.4.3. Avenços

Els pagaments realitzats per a l'adquisició de drets d'emissió de pro-
duccions de les quals no s'han rebut els materials o bé TVC no té llicèn-
cia, es consideren com avenços i no com a compres.
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4.5. Curt termini i llarg termini

Es classifiquen a curt termini les operacions amb venciment igual o
inferior a 12 mesos, i a llarg termini les de venciment superior.

4.6. Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda estrangera es registren comptablement
pel seu contravalor en pessetes, utilitzant els tipus de canvi vigents a
la data de l'operació.

Les diferències negatives no realitzades, resultants de la valoració dels
saldos corrents en moneda estrangera al tipus vigent a la data de tan-
cament de l'exercici, s'imputen a resultats, i les diferències positives
s'imputen a ingressos a distribuir. 

Donat que a partir de l'1 de gener de 1999 les paritats entre les mone-
des de la UEM són fixes, les diferències de canvi a 31 de desembre de
1998 originades en operacions amb aquestes divises són definitives i
per tant les diferències positives s'han comptabilitzat com a resultats
de l'exercici.

4.7. Impost sobre Societats

La despesa per l'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en
funció del resultat econòmic abans d'impostos, augmentat o dismi-
nuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resul-
tat fiscal, entenent aquestes com les produïdes entre la base imposa-
ble i el resultat comptable abans d'impostos que no reverteixen en
períodes subsegüents.

El benefici fiscal corresponent a les diverses bonificacions i deduccions
es considera com un menor import de l'Impost sobre Societats de cada
exercici.

4.8. Provisió per a insolvències

La provisió per a insolvències s'ha dotat d'acord amb criteris de prudèn-
cia, atenent a la situació específica de cada deutor.

4.9. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció dels fluxos reals de béns
i serveis que representen, independentment del moment en què es pro-
dueix el corrent monetari o financer derivat d'aquests.

Tot i així, seguint el principi de prudència, TVC només comptabilit-
za els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, men-
tre que els riscs i les pèrdues previsibles es registren tan bon punt
es coneixen.

Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de
compra de béns o adquisició de serveis, es registren com a més valor
dels béns i serveis adquirits.

Els descomptes per volum (ràpels) es registren separadament dels
imports de les vendes i compres.

■ 5. Immobilitzat immaterial

5.1. Fons de produccions

Els moviments del compte han estat els següents:

Saldo inicial 13.739.383
Addicions 2.577.357
Baixes (41.439)
Saldo final  16.275.301

En milers de pessetes

La dotació de l'exercici 1998 al fons d'amortització ha estat de 2.086.853
milers de pessetes. 

Durant l'any 1998, TVC ha incorporat un import de 1.650.833 milers
de pessetes en concepte de treballs realitzats per al seu immobilitzat
immaterial.

5.2. Propietat industrial i concessions

Els moviments del compte han estat els següents:

Saldo inicial 21.127
Addicions 2.928
Saldo final  24.055

En milers de pessetes

La dotació per amortització de l'exercici 1998 ha estat de 1.126 milers
de pessetes.

5.3. Aplicacions informàtiques

Els moviments del compte han estat els següents:

Saldo inicial 75.844
Addicions 22.154
Saldo final  97.998

En milers de pessetes

La dotació per amortització de l'exercici 1998 ha estat de 17.029 milers
de pessetes.

5.4. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer

Correspon a un contracte d'arrendament financer sobre un immoble
que ha estat aportat per la CCRTV mitjançant una ampliació de Capital
(Nota 11). El venciment de la última quota és el 15 de març del 2000. 

■ 6. Immobilitzat material

L'immobilitzat material s'ha finançat amb aportacions de la CCRTV. 

Durant l'exercici 1998, TVC va incorporar un import de 22.870 milers de
pessetes en concepte de treballs realitzats per al seu immobilitzat material. 
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D'acord amb el que estipula la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, la CCRTV contracta, essent el beneficiari TVC, les pòlisses d'assegu-
rances que estima necessàries per donar una cobertura adequada als possibles riscos que poguessin afectar als elements de l'immobilitzat material.

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 1998 el qual fa també referència al cost dels elements
totalment amortitzats.

■ 7. Immobilitzacions financeres

7.1. Crèdits i participacions en empreses associades
i Inversions financeres permanents en capital

Els moviments d'aquests epígrafs han estat els següents:

Saldo a Increm. Dismin. Saldo a
31.12.97 31.12.98

Participacions 
en empreses 
associades 1.650.000 1.630.000 (3.280.000) 0

Crèdits a empreses 
associades 4.526.519 4.124.464 (8.650.983) 0

Inv. financ. 
permanents en capital 500.000 2.250.000 (2.750.000) 0

En milers de pessetes

Mitjançant autorització del Consell de Govern del 21 d'octubre de 1998
es va transferir a la CCRTV:

• La participació del 20% en el capital d'Audiovisual Sport, S.L.
pel preu de mercat, prenen com a referència l'última compra-
venda d'accions d'aquesta societat que es va fer entre dues
societats independents.

• La participació en el 50% del capital de VANG-3 Publicaciones,
S.L. pel valor nominal de 40.000 milers de pessetes.

• La participació en el 5% del capital de DTS Distribuidora de
Televisión Digital, S.A.

7.2. Altres crèdits a llarg termini i inversions
financeres temporals

El desglossament de l'epígraf "Altres crèdits" entre curt i llarg termini,
així com el seu moviment durant l'exercici 1998 és el següent:

Cost històric Amortització acumulada

Saldo a Augments Baixes Saldo a Saldo a Dotacions Baixes Saldo a Valor net Elem. totalment

31/12/97 traspassos traspassos 31/12/98 31/12/97 1998 traspassos 31/12/98 31/12/98 amortitzats

Terrenys i béns naturals 255.290 0 0 255.290 0 0 0 0 255.290 0

Instal.lacions obres centres reemissors 179 0 0 179 116 6 0 122 57 0

Material i utillatge divers tècnic 1.977.072 286.308 41.744 2.221.636 1.266.237 196.248 39.490 1.422.995 798.641 832.090

Unitats mòbils 894.951 1.831 5.126 891.656 741.099 67.224 5.110 803.213 88.443 623.641

Instal.lac. no tècniques  Sant Joan Despí 1.380.681 118.653 2.621 1.496.713 828.200 100.020 615 927.605 569.108 19.390

Instal.lacions comercial i delegacions 92.111 2.101 0 94.212 31.589 6.526 0 38.115 56.097 0

Elements de transport 175.206 9.013 2.959 181.260 112.629 26.384 2.959 136.054 45.206 81.188

Mobiliari i equips d'oficina 339.138 16.897 2.372 353.663 261.033 17.248 2.306 275.975 77.688 183.146

Equips informàtics 34.264 11.358 5.033 40.589 32.789 2.272 5.033 30.028 10.561 26.242

Instal.lacions complexes especialitzades 4.296.890 96.915 101.952 4.291.853 3.475.495 208.283 101.218 3.582.560 709.293 2.818.911

Edifici i altres construccions 1.910.677 43.314 1.688 1.952.303 610.192 57.342 0 667.534 1.284.769 0

Immobilitzat en curs 106.953 60.909 33.329 134.533 0 0 0 0 134.533 0

Avenços proveïdors immobilitzat 4.000 29.391 4.000 29.391 0 0 0 0 29.391 0

Total 11.467.412 676.690 200.824 11.943.278 7.359.379 681.553 156.731 7.884.201 4.059.077 4.584.608

En milers de pessetes

Quadre evolutiu de l'immobilitzat material 1998
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Llarg termini Curt termini

Saldo inicial 35.116 193.984

Reclassificació del deute entre 
curt i llarg termini (3.225)

Retorns del crèdit (152.793)

Increment del deute a curt termini 196.092

Saldo final  31.891 237.283

En milers de pessetes

■ 8. Despeses a distribuir

Saldo a Altes de Traspàs a Saldo a
31.12.97 l'exercici despeses 31.12.98

Drets de retransmissions 16.602 (16.602) 0
vigents fins al 30.06.1998

Drets de retransmissions 51.333 (14.666) 36.667
i altres de complementaris a
aquests vigents fins al 30.06.2001

Despeses per interessos 0 12.238 12.238
diferits del contracte 
d'arrendament financer 
amb darrer venciment 15.03.2000

Total 67.935 12.238 (31.268) 48.905

En milers de pessetes

■ 9. Existències

No hi ha cap tipus de limitació a la disponibilitat de les existències per
motiu de garanties, pignoracions, fiances o d'altres raons similars. El
detall de les existències de produccions i drets d'emissió a 31 de desem-
bre de 1998 és el següent:

PRODUCCIÓ ALIENA: 
pel·lícules i sèries 7.626.038

PRODUCCIÓ EXTERNA: 
drets d'antena i coproduccions 252.129

PRODUCCIÓ INTERNA: 
programes propis 1.351.832

ACTUALITATS: 
documentals 63.564

Total 9.293.563

En milers de pessetes

Del saldo a 31 de desembre de 1998 de drets d'antena i coproduccions
131.570 milers de pessetes tenen l'inici de vigència posterior al tan-
cament de l'exercici.

TVC ha signat contractes de compra de drets d'emissió de pro-
grames que suposen uns compromissos de pagament en divisa i
en pessetes per un import aproximat de 9.870.485 milers de pes-
setes, dels quals 6.316.183 milers de pessetes corresponen a l'any
1999, 3.354.504 a l'any 2000, 142.205 a l'any 2001 i 57.593 a
l'any 2002. 

■ 10. Despeses i Ingressos anticipats

10.1. Despeses anticipades

Són operacions comptabilitzades en l'exercici corrent i que correspo-
nen a despeses d'exercicis posteriors. 

10.2. Ingressos anticipats

El saldo correspon a factures emeses per TVC que s'imputen a ingres-
sos d'exercicis posteriors. 

■ 11. Fons propis

El capital social és de vint-i-quatre mil sis-cents vint-i-set milions cinc-
centes vint-i-sis mil  pessetes i d'acord amb la Llei 10/1983 de 30 de
maig de creació de la CCRTV i de les seves empreses filials, està ínte-
grament subscrit per la Generalitat de Catalunya mitjançant la CCRTV,
i està representat per 21.505 accions nominatives de 1.145.200 pes-
setes cada una, íntegrament subscrites per la CCRTV i totalment desem-
borsades.

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 1998 han
estat els següents:

Saldo a Moviments Saldo a
31.12.97 1998 31.12.98

Capital 
social 24.401.530 225.996 24.627.526

Aportacions 
pendents
d'aplicació 5.975.000 5.975.000

Resultat de 
l'exercici 1997 (4.464.995) (4.464.995)

Resultat 
de l'exercici 1998 (3.967.906) (3.967.906)

Total 19.936.535 2.233.090 22.169.625

En milers de pessetes

En data 21 de desembre de 1998 la Junta General Extraordinària va
aprovar, de conformitat amb l'autorització del govern de la Generalitat
de Catalunya de data 21 d'octubre de 1998, augmentar el capital social
en 225.996 milers de pessetes mitjançant l'aportació no dinerària de
diverses finques, la valoració de les quals ha estat verificada per un
expert independent.
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■ 12. Situació fiscal

En opinió de la Direcció, no hi ha contingències d'imports significatius
que poguessin derivar-se de l'eventual inspecció dels principals impos-
tos que no han prescrit i als quals TVC està subjecta.

El saldo de les provisions per impostos correspon a l'import de les
reclamacions interposades per TVC contra les actes incoades per
l'Administració tributaria.

Seguint el criteri de prudència, el crèdit fiscal per pèrdues a com-
pensar no ha estat enregistrat donat que els pressupostos aprovats
per la Generalitat de Catalunya no inclouen les dotacions per amor-
tització i, com a conseqüència de l'aplicació de l'equilibri pressupos-
tari, aquestes s'acumularan necessàriament com a pèrdues dels suc-
cessius exercicis.

■ 13. Deutes amb entitats de crèdit

El saldo de  deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 1998
el componen els següents préstecs a llarg termini:

Un préstec de 6.000.000 milers de pessetes contractat a tipus d'interès
de mercat, amb una vigència de 12 anys que finalitzen el 15 de maig
del 2009 i amb una amortització del principal que es farà en 17 paga-
ments semestrals i iguals, el primer dels quals serà el 15 de maig del
2001. Aquest préstec es va concedir per atendre el finançament de les
necessitats pressupostàries corresponents a l'exercici 1997 i d'acord
amb l'autorització que li conferia l'article 35 de la Llei 19/1996 de 27
de desembre de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
1997. El préstec està avalat per la Generalitat de Catalunya en virtut
de l'autorització que li atorgà la citada llei i per acord del Govern de la
Generalitat de 18 de febrer de 1997.

Un préstec de 6.350.000 milers de pessetes contractat a tipus d'interès
de mercat, amb una vigència de 12 anys que finalitzen el 13 de maig
del 2010 i amb una amortització del principal que es farà en 13 paga-
ments semestrals i iguals, el primer dels quals serà el 13 de maig del
2004. Aquest préstec s'ha concedit per atendre el finançament de les
necessitats pressupostàries corresponents a l'exercici 1998 i d'acord
amb l'autorització que li confereix l'article 36 de la Llei 16/1997 de 24
de desembre de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
1998. El préstec està avalat per la Generalitat de Catalunya en virtut
de l'autorització que li atorga la citada llei i per acord del Govern de la
Generalitat de 3 de març de 1998.

■ 14. Ingressos i despeses

14.1. Subvencions

14.1.1. Subvenció de la CCRTV: despeses corrents
La subvenció per despeses corrents de l'exercici 1998 ha estat de
6.350.000 milers de pessetes i corresponen a l'autorització d'opera-
cions de crèdit amb aval de la Generalitat, segons la Llei 16/1997 de
24 de desembre de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 1998. 

14.1.2. Subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya

Per resolució del Conseller de Cultura de data 17 d'octubre es va con-
cedir a TVC ajuts per un import total de 99.150 milers de pessetes ate-
sa l'ordre de 8 de maig de 1997 per la qual es convocava concurs públic
per a la concessió de subvencions a les empreses de televisió per a la
realització de llargmetratges televisius i sèries de ficció.

I per resolució del Conseller de Cultura de data 28 de juliol de 1998 es
va concedir a TVC ajuts per un import total de 112.500 milers de pes-
setes atesa l'ordre del 25 de febrer de 1998 per la qual es convocava
concurs públic per a la concessió de subvencions a les empreses de tele-
visió per a la realització de llargmetratges televisius i sèries de ficció.

14.1.3. Subvenció de la "Fundación para la formación continua"
L'import de la subvenció corresponent a l'exercici 1998 ha estat de
35.957 milers de pessetes.

14.1.4. Subvenció de la Comunitat Europea: finançament de la
difusió de programes de televisió en format 16:9

L'import de la subvenció corresponent a l'exercici 1998 ha estat de
33.803 milers de pessetes. 

14.2. Publicitat

La seva composició ha estat la següent:

31.12.98 31.12.97

Publicitat TV3 14.364.048 11.678.796
Publicitat Canal 33 1.639.560 1.312.411
Publicitat desconnexions 94.192 122.987

Total 16.097.800 13.114.194

En milers de pessetes

14.3. Altres vendes

El seu detall és el següent:

31.12.98 31.12.97

Vendes de programes
de producció interna 47.033 947.949

Vendes de programes 
de producció aliena 485.824 454.244

Vendes de programes 
de producció externa 122.810 33.461

Vendes de programes 
d'informatius 34.665 36.839

Vendes de programes d'esports 6.283.571 11.994.050

Altres vendes 330.368 112.686

Total 7.304.271 13.579.229

En milers de pessetes
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14.4. Despeses i pèrdues extraordinàries

El saldo inclou l'efecte del canvi de criteri en el tractament de les cintes de
vídeo (Nota 2.2) i rectificacions de factures de vendes d'exercicis anteriors.

14.5. Consum de material auxiliar, cintes i recanvis

Es compon de:
31.12.98 31.12.97

Existències inicials 679.126 587.912
Compres 379.007 357.799
Traspàs a despeses extraordinàries (510.894)
Existències finals (166.385) (679.126)

Total 380.854 266.585

En milers de pessetes

14.6. Personal

La composició del saldo d'aquest epígraf dels comptes de resultats és
el següent:

31.12.98 31.12.97

Sous i salaris 8.767.020 8.067.490
Seguretat social 2.143.821 2.032.102
Altres despeses socials 77.164 69.668

Total  10.988.005 10.169.260

En milers de pessetes

El nombre mitjà d'empleats de l'any 1998 ha estat de 1570 persones.

14.7. Dotació per insolvències

31.12.98 31.12.97

Dotació de l'exercici 141.842 23.334
Recuperacions i cancel.lacions (19.360) (11.740)

Saldo net 122.482 11.594

En milers de pessetes

14.8. Transaccions efectuades entre empreses del grup

Les operacions realitzades durant 1998 entre empreses del grup corres-
ponen al tràfic habitual de les companyies, i han estat les següents:

1998 Principal
CCRTV Cat. Ràdio Edicions 

Ingressos
Publicitat 10.404 13.890
Prestació de serveis 8.685 562 4.723

Total 8.685 10.966 18.613

Principal

CCRTV Cat. Ràdio Edicions 

Despeses
Publicitat 1.679
Prestació de serveis 248.116 3.592 1.491

Total 248.116 5.271 1.491

En milers de pessetes

14.9. Transaccions efectuades amb empreses associades

Durant l'any 1998 TVC ha adquirit drets d'esdeveniments esportius que
posteriorment ha cedit a Audiovisual Sport, S.L. per un import de
5.278.778 milers de pessetes que figuren en el compte de resultats en
els epígrafs d'Aprovisionaments i d'Altres vendes (nota 14.3).
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■ 15. Quadre de finançament

Donada la naturalesa de les existències de TVC, es considera que la variació del seu nivell no ho és del circulant sinó que es tracta d'un origen 
o una aplicació de fons, segons el signe d'aquesta variació. A continuació es mostra el quadre de finançament dels exercicis 1998 i 1997.

Origen dels fons 1998 1997

Resultat de l'exercici (3.967.906) (4.464.995)

Ajustaments:

Operacions no relacionades amb moviments de fons:

Amortitzacions de l'immobilitzat 2.785.016 2.509.796

Resultat baixes d'immobilitzat 3.418 16.988

Amortització exercicis anteriors 1.548 (31.748)

Despeses a distribuir: despeses de l'exercici 31.268 47.871

Dotació a la provisió insolvències 141.842 23.334

Insolvències cobertes amb provisions (11.580) (11.740)

Provisions per riscs 69.127

Anul.lació provisions per riscs (5.353)

Aportació de capital no dinerària (1.000.000)

Subvenció de capital: traspàs al resultat (623) (126)

Recursos generats per les operacions (953.243) (2.910.620)

Aportacions per a futures operacions de capital 5.975.000

Aportacions de capital 225.996 9.220.107

Traspàs a curt termini d'immobilitzacions financeres 3.225 37.496

Subvencions de capital atorgades 24.500 2.155

Immobilitzat financer 6.671.619

Disminució del nivell d'existències 1.352.426

Diferències positives de canvi diferides (17.419) (33.341)

Fons provinents d’altres orígens 14.235.347 9.226.417

13.282.104 6.315.797

Aplicació de fons

Immobilitzat material 636.018 904.519

Immobilitzat immaterial 2.879.444 2.011.744

Immobilitzat financer 5.620.442

Despeses a distribuir 12.238

Increment del nivell d'existències 2.447.777

Augment / (Disminució) del capital de treball 9.754.404 (4.668.685)

13.282.104 6.315.797

Augment / (disminució) del capital de treball

Augment / (Disminució) deutors 219.872 (169.970)

(Augment) / Disminució creditors 9.196.506 (4.519.820)

Variacions netes dels fons líquids 338.026 21.105

9.754.404 (4.668.685)

En milers de pessetes
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1998 1997

Xifra de negoci (Vendes netes, prest. serveis, altres ing.) 23.656.943 27.221.935

Subvencions a l'explotació 6.631.410 7.314.376

Treballs per a l'immobilitzat 1.673.703 1.501.133

Provisions per insolvències aplicades 11.580 11.740

Valor de la producció 31.973.636 36.049.184

Compres netes (379.007) (357.799)

Variació d'existències de les produccions (839.685) 2.356.572

Variació d'existències de mat. aux., cintes i recanvis (1.847) 91.214

Despeses externes i d'explotació (28.806.019) (30.318.693)

Valor afegit de l'empresa 1.947.078 7.820.478

Despeses de personal (10.988.005) (10.169.260)

Resultat brut de l'explotació (9.040.927) (2.348.782)

Dotació per a l'amortització de l'immobilitzat (2.785.016) (2.509.796)

Dotació per a la provisió d'insolvències (141.842) (23.334)

Resultat net de l'explotació (11.967.785) (4.881.912)

Ingressos financers 648.087 1.512.329

Despeses financeres (1.121.472) (1.074.335)

Resultat de les activitats ordinàries (12.441.170) (4.443.918)

Beneficis procedents de l'immob., d'exerc. anteriors i altres 9.893.326 (96.346)

Pèrdues procedents de l'immob., d'exerc. anteriors i altres (1.420.062) 75.269

Pèrdues de l'exercici (3.967.906) (4.464.995)

En milers de pessetes

■ 16. Pèrdues i guanys

Com a informació complementària, a continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys analític que possibilita una millor interpretació dels
resultats dels exercicis 1998 i 1997.

Aquest esquema parteix de la xifra de negoci (font principal d'ingressos) i del valor de la producció, com a indicadors de l'activitat comercial i pro-
ductiva, respectivament. A aquestes magnituds se li dedueixen successivament les despeses i costos que constitueixen les remuneracions dels dife-
rents factors de la producció, posant de manifest, per diferència, unes magnituds intermèdies que poden proporcionar dades d'interès als usuaris
de la informació comptable.

■ 17. Aspectes derivats de l'adaptació a l'any 2000 i la introducció de l'euro

S'ha iniciat a nivell de la CCRTV, un procés d'adaptació dels sistemes d'informació i altres instal.lacions als efectes derivats de l'any 2000 i de la
introducció de l'euro en la seva organització general. 

S'estima que l'import de les despeses i pèrdues derivades d'aquesta adequació, així com les provisions que en el seu cas es poguessin ocasionar,
no tindrà un impacte significatiu en els comptes anuals.
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Haver
70 Vendes i ingressos per naturalesa 1.248.800

700 Publicitat 1.244.500
701 Vendes de productes acabats 4.300

71 Variació d’existències 750
710 Variació d’existències 750

74 Subvencions a l’explotació 2.266.000
740.2 Ingressos derivats d’oper. financ. 2.266.000

75 Altres ingressos 45.133
759 Altres ingressos 45.133

76 Ingressos financers 10.375
764 Altres ingressos 10.250
768 Diferències positives de canvi 125

Total 3.571.058

Pressupost de capital

Haver
12 Fons patrimonial 125.000

122.1 Fons patrimonial 125.000

30 Variació fons de maniobra 750
300.1 Variació fons de maniobra V.E. 750

Total 125.750

Deure
60 Compres 71.415

600 Compres mercaderies 21.060
601 Compres productes acabats 38.005
602 Compres elements i conjunts incorp. 12.350

62 Serveis exteriors 1.446.641
621 Lloguers 181.182
622 Conservació i reparació 9.270
623 Serv. empreses i professionals 617.698
624 Transports 4.729
626 Serv. banc. i similars 700
627 Públic i relac. públiques 69.742
628 Submin. comunic. i enllaços 499.703
629 Altres serveis 63.617

63 Tributs 5.412
631 Altres tributs 5.412

64 Despeses de personal 2.031.615
640 Sous i salaris 1.558.592
642 Seguretat Social 465.443
643 Aport. compl. pensions 3.400
649 Altres despeses socials 4.180

66 Despeses financeres 225
668 Dif. negativa de canvi 125
669 Desp. formal. i cancel. deutes 100

69 Dotacions a les provisions 15.750
693 Provisions d’existències 750
695 Provisions per insolvencies 15.000

Total 3.571.058

Deure
22 Immobilitzat material 125.000

222 Instal. complexes especial 49.200
225 Maquinària i instal·lacions 33.000
226 Mobiliari 8.300
228 Elements de transport 23.500
229 Altre immobilitzat material 11.000

30 Fons de maniobra 750
300.2 Fons de maniobra E 750

Total 125.750

Pressupost d’explotació

Les quantitats són en milers de pessetes
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Actiu
31-12 31-12
1998 1997

Situació transitòria finançament 3.766.000   1.500.000   

Immobilitzat 

Immobilitzat immaterial (nota 4.1 i 5)
Propietat industrial 135   135   
Drets s/bens règim arrend. financ. 67.280   0   
Amortització (166)   (135)   

67.249   0   

Immobilitzat material (nota 4.2 i 6)
Edificis i altres construccions 692.151   58.929   
Instal.lacions tècniques 652.172   619.657   
Altres instal.lacions 432.151   337.585   
Mobiliari i equips d'oficina 104.148   98.688   
Equips informàtics 5.510   5.510   
Elements de transport 46.929   46.928   
Altre immobilitzat material 57.707   54.427   
Instal.lacions en curs 2.406   3.498   
Acomptes immob. materials 8.526   0   
Amortitzacions (918.835)   (847.866)   

1.082.865   377.356   

Immobilitzacions financeres (nota 7)
Fiances a llarg termini 3.804   1.814   

Despeses a distribuir (nota 8)
Despeses interessos diferits 3.580   0   

Actiu circulant 

Deutors 
Clients i altres deutors 539.964   544.572   
Empreses del grup, deutors 411.823   680.895   
Personal 2.744   3.503   
Administracions públiques 31.011   38.252   
Provisions (39.609)   (34.703)   

945.933  1.232.519   

Tresoreria
Caixa i bancs 159.526   30.001   

Ajustament per periodificació (nota 9)
Despeses anticipades  185   18.701   

Total actiu 6.029.142   3.160.391   

Passiu
31-12 31-12
1998 1997

Fons propis (nota 10)

Capital
Capital social 1.751.544   1.114.494   

Aportacions pend. d'aplicació 125.000   0   

Resultats d'exercicis anteriors
Resultats d'exercicis anteriors (103.823)   0   

Pèrdues i guanys
Resultat de l'exercici (213.224)   (103.823)   

Creditors llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit (nota 12) 3.766.000   1.500.000   

Creditors curt termini 

Deutes amb entitats de crèdit
Préstecs i altres deutes 0   131.867   
Deutes per interessos 1.405   472   

1.405   132.339   

Creditors comercials
Proveïdors, factures pend. rebre 74.188   57.614   
Proveïdors i altres creditors 409.885 296.942 
Empreses del grup, creditors 33.699 31.834 

517.772 386.390 

Creditors no comercials
Personal 92.944 32.230 
Administracions públiques 91.524 91.717 

184.468 123.947 

Ajustament per periodificació
Ingressos anticipats 0 7.044 

Total passiu 6.029.142 3.160.391 

Les quantitats són en milers de pessetes
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Deure 
31-12 31-12
1998 1997

Aprovisionaments
Consum de mat.aux.i recanvis 49.004   55.169   

Despeses de personal (nota 14.3)
Sous i salaris 1.578.858   1.511.875   
Càrregues socials 459.443   452.365   

2.038.301   1.964.240   

Amortitzacions de l'immobilitzat
Dotacions de l'exercici 85.640   88.498   

Variació de les provisions de tràfic
Dotacions per insolvències 12.062   5.118   

Altres despeses d'explotació
Serveis d'empreses i professionals 632.065   565.588   
Subministraments i comunicacions 505.689   474.838   
Altres serveis exteriors 366.117   392.363   
Tributs 5.368   5.104   

1.509.239   1.437.893   

I. Resultat d'explotació   

Despeses financeres
Interessos 122.552   51.392   

Diferències de canvi
Diferències negatives 518   450   

II. Resultats financers  
Positius

III. Resultats de les Activitats ordinàries

Pèrdues procedents de l'immobilitzat
Baixes d'immo.mat.: valor residual 39   8.124   

Pèrdues procedents d'altres exercicis 
Despeses i pèrdues d'exercicis ant. 27.180   16.263   

IV. Resultats extraordinaris  

Resultat de l'exercici

Haver 
31-12 31-12
1998 1997

Vendes i prestació de serveis
Publicitat   (nota 14.2) 1.302.307   1.145.309   
Prestació de Serveis 1.768   4.534   

1.304.075   1.149.843   

Increment d'existències 
Drets d'emissió 0   (900)   

Altres ingressos d'explotació
Ingressos accesoris 47.707   48.411   
Subvencions (nota 14.1) 2.268.412   2.309.514   

2.316.119   2.357.925   

74.052   44.050 

Ingressos financers
Interessos 5.061   9.137   

Diferències de canvi
Diferències positives 422   255   

II. Resultats financers  
Negatius 117.587   42.450   

191.639   86.500   

Beneficis procedents de l'immobilitzat
Baixes d'immo.mat.: Ingressos 0   7.487   

Beneficis procedents d'altres exercicis
Ingressos i benef. d'exercicis ant. 5.634   (423)   

21.585   17.323   

213.224   103.823

Les quantitats són en milers de pessetes
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■ 1. Activitat de la societat

Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, S.A. es va
constituir el 7 d'octubre de 1983 sota la normativa de la Llei 10/1983,
de 30 de maig , de creació de l'ens públic  Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV) i de regulació dels serveis de radiodifusió  i televi-
sió de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, número 337, de 14 de juny de 1983.

El seu objecte social és la producció, reproducció i transmissió per mitjans
radiofònics, de programes i esdeveniments culturals, educatius, artístics,
informatius i d'esplai entre altres, destinats al públic en general, d'acord
amb el definit en la Llei 10/1983 com un servei de caràcter públic. El règim
jurídic de la Societat ve regulat per l'esmentada Llei 10/1983, així com per
les normes sobre Règim Jurídic de les Societats Anònimes, les Lleis de
Finances Públiques i de Patrimoni de  la Generalitat de Catalunya i per
altres normes sobre comunicacions que li són aplicables.

■ 2. Bases de presentació

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres
comptables de Catalunya Ràdio S.R.G., S.A. i inclouen les reclassifica-
cions i els agrupaments necessaris per tal que mostrin la imatge  fidel
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat a
31 de desembre de 1998, segons l'esquema establert per la Llei de
Societats Anònimes.

Els comptes anuals són pendents d'aprovació per la Junta General. Això
no obstant, la Direcció de Catalunya Ràdio S.R.G., S.A. estima que
aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis significatius.

2.2. Principis comptables

Les Subvencions a l'Explotació que tradicionalment es rebien
en diners, a partir de l'any 1997 han estat substituïdes, parcial-
ment o totalment, per avals prestats per la Generalitat
de Catalunya a crèdits concertats directament per Catalunya
Ràdio, S.R.G., S.A. Tot això d'acord amb el que disposen les res-
pectives Lleis de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Donada l'evident dependència econòmica, actual i futura,
de Catalunya Ràdio, S.R.G., S.A., d'aquests ingressos i tenint
en compte que la Generalitat de Catalunya els haurà de desem-
borsar, necessàriament, al ven ciment dels crèdits, s'ha conside-
rat adient, per preservar la imatge fidel que han de mostrar
els comptes anuals:

Reconèixer com ingrés, sota l'epígraf de Subvencions, els avals ator-
gats per la Generalitat de Catalunya als crèdits concertats per Catalunya
Ràdio, S.R.G., S.A., d'acord amb les respectives Lleis de Pressupostos.

Comptabilitzar a l'actiu, dins l'epígraf "Situació transitòria de finança-
ment", el reconeixement tàcit de les obligacions futures de pagament
dels avals, per part de la Generalitat

El fet d'haver aplicat els criteris comptables descrits implica un incre-
ment de l'actiu i del Patrimoni comptable de 3.766 milions de pesse-

tes a 31 de desembre de 1998, dels quals 2.266 milions s'han imputat
com a ingressos l'exercici 1998.

■ 3. Aplicació del resultat de l'exercici

D'acord amb les successives lleis de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya, el resultat de l'exercici s'aplicarà al compte "Aportacions de
socis a compte de futures ampliacions de capital".

■ 4. Normes de valoració, principis 
i pràctiques de comptabilitat aplicades

Les normes de valoració, els principis i les pràctiques de comptabilitat
més importants aplicades en la preparació dels comptes anuals es resu-
meixen a continuació:

4.1. Immobilitzat immaterial

4.1.1. Propietat industrial
Està valorat al seu cost d'adquisició i amortitzat totalment.

4.1.2. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer
Es consideren arrendaments financers aquells sobre els quals no exis-
teixen dubtes raonables que s'exercitarà l'opció de compra del bé arren-
dat. Els drets derivats d'aquests contractes d'arrendament es compta-
bilitzen com a actius immaterials pel valor al comptat del be, reflectint
en el passiu el deute total per les quotes i l'opció de compra. Les des-
peses financeres de l'operació es registren com a despeses a distribuir
en diversos exercicis.

4.2. Immobilitzat material

L'immobilitzat material es valora al preu d'adquisició, el qual inclou les
despeses addicionals que es produeixen fins que es posen en funcio-
nament els béns. El cost d'aquests béns no incorpora ni interessos ni
diferències de canvi.

Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les des-
peses de manteniment es carreguen contra el resultat de l'exercici en què
es produeixen. Els costos d'ampliació o millora que donen lloc a un aug-
ment de la vida útil dels béns s'activen com a més valor d'aquests.

L'amortització es dota cada any d'acord amb la vida útil estimada,
pel mètode lineal i a partir de la data d'adquisició. Els percentat-
ges anuals d'amortització s'apliquen sobre el valor de cost i són els
següents:

Edificis i altres construccions 5%

Instal·lacions tècniques 15%

Altres instal·lacions 10%/15%

Mobiliari i equips d'oficina 10%



Equips informàtics 20%

Elements de transport 20%

Altre immobilitzat material 15%

Independentment d'aquests criteris d'amortització, quan es detec-
ten elements obsolets s'inicien els tràmits oportuns per tal de
donar-los de baixa d'acord amb la normativa establerta per la
CCRTV i donant compliment a allò que regula la Llei de Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya, a la qual estan subjectes els immo-
bilitzats de Catalunya Ràdio.

4.3. Deutors i Creditors no comercials

Els crèdits i els deutes no comercials, tant a curt com a llarg termini,
s'enregistren per l'import lliurat o de reemborsament. 

Els comptes de crèdit es mostren per l'import disposat. La imputació a
resultats de l'exercici pels interessos d'aquestes operacions es fa en el
moment de la seva meritació, seguint un criteri financer.

4.4. Curt Termini i llarg termini

En els balanços de situació adjunts, es classifiquen a curt termini les
operacions amb venciment igual o inferior a 12 mesos, i a llarg termi-
ni les de venciment superior.

4.5. Transaccions en moneda estrangera

Les transaccions en moneda estrangera es registren comptablement
pel seu contravalor en pessetes, utilitzant els tipus de canvi vigents en
la data de l'operació. A  31 de desembre de 1998 no existia cap diferèn-
cia de canvi significativa no realitzada. 

Donat que a partir de l'1 de gener de 1999 les paritats entre les mone-
des de la UEM son fixes, les diferències de canvi a 31 de desembre de
1998 originades en operacions amb aquestes divises són definitives i
per tant les diferències positives s'han comptabilitzat com a resultats
de l'exercici.

4.6. Impost sobre Societats

La despesa per l'impost sobre societats de cada exercici  es calcula en
funció del resultat econòmic abans d'impostos, augmentat o dismi-
nuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resul-
tat fiscal, entenent aquestes com les produïdes entre la base imposa-
ble i el resultat comptable abans d'impostos que no reverteixen en
períodes subsegüents.

4.7 Provisió per insolvències

La provisió per a insolvències s'ha dotat d'acord amb criteris de prudèn-
cia, atenent a la situació específica de cada deutor.

4.8 Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció dels fluxos reals de béns i ser-
veis que representen, independentment del moment en què es produeix el
corrent monetari o financer derivat d'aquests. 

Tot i així, seguint el principi de prudència, Catalunya Ràdio, S.R.G., S.A.
només comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'e-
xercici, mentre que els riscs i les pèrdues previsibles es registren tan bon
punt es coneixen.

Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de
compra de béns o adquisició de serveis, es registren com a més valor
dels béns i serveis adquirits.

■ 5. Immobilitzat immaterial

5.1. Drets sobre béns en règim d'arrendament financer

Correspon a un contracte d'arrendament financer sobre un immoble que
ha estat aportat per la CCRTV en l'ampliació de Capital de data 28 de desem-
bre de 1998 . El venciment de l'última quota és el 29 d'abril del 2000.

■ 6. Immobilitzat material

La Llei 16/1997, de 24 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat
de Catalunya va aprovar un pressupost d'inversions per a Catalunya
Ràdio de 125 milions de pessetes per al 1998. Les inversions es finan-
cen mitjançant aportacions de la CCRTV.

D'acord amb el que estipula la Llei de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, la CCRTV contracta, essent l'assegurat Catalunya Ràdio, les
pòlisses d'assegurances que estima necessàries per donar una cober-
tura adequada als possibles riscos que poguessin afectar els elements
de l'immobilitzat material.

El saldo de la partida acomptes immobilitzacions materials,  a 31 de
desembre de 1998, inclou la quantitat de 8.526 milers de pessetes,
corresponents a la compra d'un estudi mòbil el cost total del qual serà
de 24.360 milers de pessetes.

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat
durant l' exercici 1998, el qual fa també referència al cost dels elements
totalment amortitzats.

Catalunya Ràdio SRG, S.A.
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Cost històric Amortització acumulada

Saldo Altes Baixes Saldo a Saldo a Dotacions Baixes Saldo a Valor net Valor Elements

31/12/97 1.998 traspassos 31/12/98 31/12/97 1998 traspassos 31/12/98 31/12/98 amortitzats

Edificis i altres construccions 58.929   633.222   692.151   37.352   3.736   41.088   651.063   0   

Instal·lacions tècniques 619.658   38.836   6.322   652.172   426.826   50.566   17.658   459.734   192.438   310.678   

Altres instal·lacions 337.584   92.765   (1.802)   432.151   240.039   17.013   (3.594)   260.646   171.505   214.857   

Mobiliari i equips d'oficina 98.688   6.075   615   104.148   64.337   5.977   576   69.738   34.410   43.423   

Equips informàtics 5.510   0   5.510   5.510   0   5.510   0   5.510   

Elements de transport 46.929   0   46.929   33.279   4.460   37.739   9.190   26.688   

Altre immobilitzat material 54.427   3.280   57.707   40.523   3.857   44.380   13.327   30.799   

Acomptes immobilitzat material 0   8.526   8.526   0   0   0   8.526   0   

Instal·lacions tècniques en curs 3.498   2.277   3.369   2.406   0   0   0   2.406   0   

Total 1.225.223   784.981   8.504   2.001.700   847.866   85.609   14.640   918.835   1.082.865 631.955

En milers de pessetes

Quadre evolutiu de l'immobilitzat material 1998

■ 7. Immobilitzat financer

Compost en la seva totalitat per fiances constituïdes per la Societat,
el  seu moviment durant l' exercici 1998 ha estat el que a continuació
es detalla (en milers de pessetes):

1998

Saldo inicial 1.814
Altes de l’exercici 3.290
Baixes de l’exercici 1.300

Total 3.804

■ 8. Despeses a distribuir

Correspon a les despeses per interessos diferits, del contracte d'arrenda-
ment financer, amb venciment de l'última quota el 29 d'abril del 2000.

■ 9. Despeses anticipades

Operacions comptabilitzades en l'exercici corrent i que corresponen
per la seva naturalesa a l'exercici següent.

■ 10. Fons propis

El capital social de Catalunya Ràdio, S.R.G.,S.A., d'acord amb el que regula
la Llei 10/1983, de 30 de maig, de creació de la CCRTV i de les seves empre-
ses filials, està representat a 31.12.98 per nou-centes disset accions nomi-
natives d'un milió nou-centes deu mil vuitanta-una (1.910.081) pessetes
cada una, íntegrament subscrites per la CCRTV i totalment desemborsades
per la Generalitat de Catalunya mitjançant la CCRTV.

Els moviments dels comptes de Fons Propis durant l'exercici 1998 han
estat els següents (en milers de pessetes):

Saldo a Moviments Saldo a
Fons propis 31.12.97 1998 31.12.98

Capital Social 1.114.494 637.050 1.751.544

Aportacions
pend. d’aplicació 
netes de resultats 
anteriors 0 125.000 125.000

Resultats
de l'exercici 1997 (103.823) (103.823)

Resultats
de l'exercici 1998 (213.224) (213.224)

Total 1.010.671 548.826 1.559.497

En data 21 de desembre de 1998, la Junta General Extraordinària va
aprovar, de conformitat amb l'autorització de Govern de la Generalitat
de Catalunya de data 21 d'octubre de 1998, augmentar el capital social
en 637.050 milers de pessetes mitjançant l'aportació no dinerària de
diverses finques, la valoració de les quals ha estat verificada per un
expert independent. 

■ 11. Avals i garanties

A 31 de desembre de 1998, una entitat financera havia concedit avals a
Catalunya Ràdio, S.R.G., S.A. per un import de 3.167 milers de pessetes,  per
tal de  garantir compromisos contrets en el decurs de les seves operacions.



■ 12. Deutes amb entitats de crèdit

El saldo de deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 1998 el
componen els següents préstecs a llarg termini:

Un préstec de 1.500.000 milers de pessetes contractat a tipus d'in-
terès de mercat, que té una vigència de 10 anys que finalitza el
15.05.2007, l'amortització del principal del préstec es farà en set
pagaments anuals i iguals, essent el primer el 15.05.2001. 

Aquest préstec s'ha concedit per atendre el finançament de les neces-
sitats pressupostàries de la Llei 19/1996, de data 27 de desembre.
L'operació està avalada en virtut de l'autorització que li atorga l'ar-
ticle 35 de la citada Llei, i per l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de data 18 de febrer de 1997.

Un préstec de 2.266.000 milers de pessetes contractat a tipus d'in-
terès de mercat, que té una vigència de 12 anys que finalitza el
13.05.2010, l'amortització del principal del préstec es farà en tret-
ze pagaments semestrals i iguals, essent el primer el 13.05.2004.
Aquest préstec s'ha concedit per atendre el finançament de les
necessitats pressupostàries de la Llei 16/1997, de data 24 de desem-
bre. L'operació està avalada en virtut de l'autorització que li ator-
ga l'article 36.1h) de la citada Llei, i per l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de data 3 de març de 1998.

■ 13. Situació fiscal

En opinió de la Direcció, no hi ha contingències d'import significatiu
que poguessin derivar-se de l'eventual inspecció dels principals impos-
tos que no han prescrit i als quals Catalunya Ràdio està subjecta.

■ 14. Ingressos i despeses

14.1. Subvenció de la CCRTV

La subvenció per despeses corrents de l'exercici 1998 ha estat de
2.266.000 milers de pessetes i corresponen a l'autorització d'opera-
cions de crèdit amb aval de la Generalitat, segons la Llei 16/1997, de
24 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat

14.2 Publicitat

A 31 de desembre de 1998 i 1997 la seva composició és la següent:

1998 1997

Publicitat general 1.182.404 1.038.303
Publicitat intercanvis 10.820 4.477
Publicitat institucional 104.132 98.483
Publ. Empreses Grup 4.951 4.046

Total publicitat neta 1.302.307 1.145.309

En milers de pessetes

14.3. Personal

La composició del saldo d'aquest epígraf ha estat la que es detalla
ha continuació:

1998 1997

Sous i salaris 1.578.858 1.511.875
Seguretat social 451.774 444.742
Altres despeses socials 7.669 7.623

Total personal 2.038.301 1.964.240

En milers de pessetes

Dins de l'apartat d'altres despeses socials s'inclou l'aportació de
Catalunya Ràdio, com a promotor, al Pla de Pensions del Sistema
d'Ocupació, inclòs a l'article 63è del Conveni Col·lectiu. 

El nombre mitjà d'empleats de l'any 1998 ha estat de 358 persones.

■ 15. Transaccions efectuades entre empreses del grup

Les operacions realitzades durant l'any 1998 entre empreses del grup,
corresponents al tràfic habitual de les companyies, han estat les que
es detallen a continuació:

Principal
CCRTV TVC,S.A. Edicions 

Despeses 1998 1998 1998

Publicitat 10.404 1.720

Prestació de serveis 35.202 562

Total 35.202 10.966 1.720

Ingressos 1998 1998 1998

Publicitat 1.679 3.271

Prestació de serveis 3.592

Total 5.271 3.271

En milers de pessetes
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■ 16. Quadre de finançament

A continuació es mostra, en milers de pessetes, el quadre de finançament de Catalunya Ràdio:

Origen dels fons 1998 1997

Resultat de l'exercici (213.224) (103.823)

Ajustaments:

Operacions no relacionades amb moviments de fons:

Amortitzacions de l'immobilitzat 85.641 88.498

Regularització amortitzacions (6.176)

Despeses a distribuir: despeses de l'exercici 165 350

Recursos generats per les operacions (133.594) (14.975)

Fons provinents d’altres orígens

Aportacions per a futures operacions de capital 125.000 170.551

Augment de Capital 637.050 345.551

Resultats de Baixes Immobilitzat 39 8.124

Immobilitzat financer i altres immobilitzacions (1.990) 147

626.505 509.398

Aplicació dels fons

Immobilitzat material 784.981 84.865

Immobilitzat immaterial 67.280

Despeses a distribuir 3.745

Reducció de Capital 345.551

856.006 430.416

Augment (disminució) del capital de treball (229.501) 78.982

Variacions del capital de treball

Augment /(Disminució) deutors (305.102) (94.643)

(Augment)/ Disminució creditors (53.925) 212.650

Variacions netes dels fons líquids 129.526 (39.025)

(229.501) 78.982

En milers de pessetes
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■ 17. Pèrdues i guanys

A continuació es presenta, en milers de pessetes, un model del Compte de pèrdues i guanys que mostra el valor afegit de Catalunya Ràdio, S.R.G.,
S.A., i el resultat brut de l'explotació:

1998 1997

Vendes netes, Prestació de serveis i Altres ing. d'explot. 1.351.782 1.198.254

Variació d'existències de produccions 0 (900)

Subvencions a l'explotació 2.268.412 2.309.514

Valor de la producció 3.620.194 3.506.868

Compres netes (49.004) (55.169)

Despeses externes i d'explotació (1.509.239) (1.437.892)

Valor afegit de l’empresa  2.061.951 2.013.807

Despeses de personal (2.038.301) (1.964.240)

Resultat brut de l’explotació 23.650 49.567

Dotació per a l'amortització de l'immobilitzat (85.640) (88.498)

Dotació provisions per insolvències (12.062) (5.118)

Resultat net de l’explotació (74.052) (44.049)

Ingressos financers 5.483 9.392

Despeses financeres (123.070) (51.843)

Resultat de les activitats ordinàries (191.639) (86.500)

Beneficis procedents de l'immob., d'exerc. anteriors i altres 14.098 24.100

Pèrdues procedents de l'immob., d'exerc. anteriors i altres (35.683) (41.423)

Pèrdua de l’exercici (213.224) (103.823)

En milers de pessetes
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■ 18. Aspectes derivats de l'adaptació 
a l'any 2000 i la introducció a l'euro

S'ha iniciat a nivell de la CCRTV, un procés d'adaptació dels sistemes
d'informació i altres instal.lacions als efectes derivats de l'any 2000 
i de la introducció de l'euro en la seva organització general.

S'estima que l'import de les despeses i pèrdues derivades d'aquesta
adequació, així com les provisions que en el seu cas es poguessin oca-
sionar, no tindrà un impacte significatiu en els comptes anuals.
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Haver
70 Vendes i ingressos per naturalesa 80.148

701 Altres vendes 73.285
705 Vendes de serveis 6.863

74 Subvencions a l’explotació 2.000
740 Subvencions de la Generalitat 2.000

Total 82.148

Deure
60 Compres 19.937

600 Compres mercaderies 0
601 Compres productes acabats 0
602 Compres d’elements incorporables 19.937

62 Serveis exteriors 33.897
621 Lloguers 17.965
622 Conservació i reparació 530
623 Serv. empreses i professionals 6.435
627 Públic i relac. públiques 7.586
628 Submin. comunic. i enllaços 670
629 Altres serveis 711

63 Tributs 206
631 Altres tributs 206

64 Despeses de personal 28.108
640 Sous i salaris 22.462
642 Seguretat Social 5.391
649 Altres despeses socials 255

Total 82.148

Pressupost d’explotació

Les quantitats són en milers de pessetes



Principal d’Edicions, S.A.
Balanços de situació i Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 1998 i 1997

Deure
31-12 31-12
1998 1997

Aprovisionaments
Treballs realitzats per empr. 17.635 21.806

17.635 21.806

Despeses de personal 
Sous i salaris 19.747 12.531
Càrregues socials 4.561 2.828

24.308 15.359

Amortitzacions de l'immobilitzat
Dotacions de l'exercici 4 0

Altres despeses d'explotació
Serveis d'empreses i professionals 20.803 11.791
Subministraments i comunicacions 628 108
Altres serveis exteriors 37.256 38.512
Tributs 378 620

59.065 51.031

Resultat d'explotació 5.138

Resultats financers Positius 880 885

Resultats de les Activitats ordinàries 6.018 0

Pèrdues d'altres exercicis 
Despeses i pèrdues d'exercicis ant. 6.176 0

Resultats extrordinaris

Resultat de l'exercici

Haver
31-12 31-12
1998 1997

Vendes i prestació de serveis
Venda productes acabats 94.961 67.691
Prestació de Serveis 300 0

95.261 67.691

Variació d'existencies
Variació d'existencies 713 9.288

Altres ingressos d'explotació
Ingressos accessoris 10.176 8.924
Subvencions (nota 9.1) 0 1.408

10.176 10.332

885

Ingressos financers
Interessos 880 885

6.176 0

158 0

93

Actiu
31-12 31-12
1998 1997

Immobilitzat
Immobilitzat material (nota 5)

Mobiliari i altres Instal.lacions 61 0
Amortitzacions (4) 0

57 0

Immobilitzat financer (nota 4.2)
Fiances i Dipòsits a Llarg T. 2.784 0

Actiu circulant

Existències (nota 4.3)
Existències 13.596 12.884

Deutors 
Clients i altres deutors 30.373 17.584
Empreses del grup deutores 1.653 2.889
Administracions públiques 4.093 4.167

36.119 24.640

Tresoreria
Caixa i bancs 12.723 12.911

Total actiu 65.279 50.435

Passiu 
31-12 31-12
1998 1997

Fons propis (nota 6)

Capital 
Capital social 10.000 10.000

Reserves 66 66

Resultats d'exercicis anteriors
Resultats d'exercicis anteriors (193) (193)

Perdues i guanys (nota 3)

Resultat de l'exercici (158) 0

Creditors curt termini

Creditors comercials
Proveïdors i altres creditors 29.658 26.583
Empreses del Grup 23.987 12.576

53.645 39.159

Creditors no comercials
Administracions pùbliques 1.919 1.403

Total passiu 65.279 50.435

Les quantitats són en milers de pessetes

Les quantitats són en milers de pessetes
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■ 1. Activitat de la societat

Principal d’Edicions, S.A. es va constituir el 3 de setembre de 1987 sota
la normativa de la Llei 10/1983, de 30 de maig, de creació de l'ens públic
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i de regulació dels
serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, publi-
cada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 337, de 14
de juny de 1983.

El seu objecte social és la producció, reproducció i comercialització de
merchandising, l'edició de llibres i tota altra classe de publicacions,
tant pròpies com alienes i efectuar edicions musicals. Produir i editar
per iniciativa pròpia o a càrrec de tercers, fonogrames i videogrames,
així com les activitats complementàries a les anteriors i qualsevol altra
que aprovi la Junta General d'Accionistes.

El règim jurídic de la societat ve regulat per l'esmentada Llei 10/1983,
i per les normes sobre Règim Jurídic de les Societats Anònimes, les Lleis
de Finances Públiques i de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i
per altres normes sobre comunicacions que li són aplicables.

■ 2. Bases de presentació

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres
comptables de Principal d’Edicions, SA., als quals s'han aplicat les dis-
posicions legals vigents en matèria comptable amb l'objecte de mos-
trar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resul-
tats de la Societat a 31 de desembre de 1998 i 1997, segons l'esquema
establert per la Llei de Societats Anònimes.

Els esmentats comptes es troben pendents d'aprovació per part de la
Junta General d'Accionistes de la Societat.

La Direcció de Principal d’Edicions, SA. considera que seran aprovades
sense modificacions. 

2.2. Comparació de la informació

Els estats financers adjunts de Principal d’Edicions, SA., tancats a 31 de
desembre de 1998 i 1997, es presenten de conformitat amb els esque-
mes i la normativa sobre comptabilitat de Societats continguda en la
Llei 19/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i adaptació de la legis-
lació mercantil a les Directives de la Comunitat Econòmica Europea en
matèria de Societats i en el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per
tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de la Societat, i no és per tant necessari realitzar cap adap-
tació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la comparació, ni
en conseqüència, existeixen motius que impedeixin la comparació dels
estats financers de l'exercici amb els del precedent.

2.3. Agrupació de partides

En el Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys adjunts corres-
ponents als exercicis 1998 i 1997 no s'ha realitzat cap tipus d'agrupa-
ció de partides.

2.4. Elements recollits en diverses partides

En el Balanç de situació adjunt als exercicis 1998 i 1997 no existeixen
elements recollits en dues o més partides.

■ 3. Aplicació del resultat de l'exercici

La distribució del resultat de l'exercici es determinarà a la Junta General
d'Accionistes.

Els resultats obtinguts per la societat a 31 de desembre de 1998, serà
traspassat a Pèrdua Amortitzable de l'exercici 1998, en espera que sigui
compensada amb els beneficis a obtenir per la societat en un futur.

■ 4. Normes de valoració, principis 
i pràctiques de comptabilitat aplicades

Les normes de valoració, els principis i les pràctiques de comptabilitat
més importants aplicades en la preparació dels comptes anuals es resu-
meixen a continuació:

4.1. Immobilitzat material

Està valorat al seu cost d'adquisició. Les despeses de manteniment i
reparació es carreguen contra el resultat de l'exercici en què es pro-
dueixen.

L'amortització es dota cada any d'acord amb la vida útil estimada,
pel mètode lineal i a partir de la data que s'enregistra l'adquisició. El
percentatge anual d'amortització s'aplica sobre el valor de cost i és
d'un 10%.

4.2. Immobilitzat financer

Correspon a fiances amb empreses i està valorat al cost d'adquisició.

4.3. Existències

Els béns registrats sota aquest epígraf es troben valorats pel seu preu d'ad-
quisició, incorporant-hi els costos inherents a l'esmentada adquisició.

4.4. Deutors i creditors no comercials

Els deutors i els creditors no comercials són tots ells a curt termini.

4.5. Deutors i creditors per tràfic

Figuren en el Balanç pel seu valor nominal.

4.6. Impost de Societat

La despesa per l'impost sobre societats de l'exercici es calcula en fun-
ció del resultat econòmic abans d'impostos i augmenta o disminueix,



segons correspon, per les diferències permanents amb el resultat fis-
cal, entenent aquestes com les produïdes entre la base imposable i el
resultat comptable abans d'impostos que no reverteixen en períodes
subsegüents.

4.7. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del flux real de béns i ser-
veis que representen, independentment del moment en què es pro-
dueix el corrent monetari o financer derivat d'aquestes.

Tot i així, seguint el principi de prudència, Principal d’Edicions, SA només
comptabilitza els beneficis realitzats en la data de tancament de l'e-
xercici, mentre que els riscs i les pèrdues previsibles es registren tan
bon punt es coneixen.

Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de
compra de béns o adquisició de serveis, es registren com a més valor
dels béns i serveis adquirits.

4.8. Curt termini i llarg termini

En els Balanços de Situació adjunts es classifiquen a curt termini les
operacions amb venciment igual o inferior a 12 mesos i a llarg termi-
ni les de venciment superior.

■ 5. Immobilitzat material

Els moviments del compte han estat els següents:

Saldo inicial 0
Addicions 61
Saldo Final 61

El càrrec a resultats de l'exercici en concepte d'amortització de l'im-
mobilitzat material ha estat per un import de 4.135,- pessetes.

■ 6. Fons propis

El capital social de Principal d’Edicions, SA, d'acord amb el que regula
la Llei 10/1983 de 30 de maig de creació de la CCRTV i de les seves
empreses filials, està representat a 31.12.98 per 100 accions nomina-
tives de valor nominal 100.000 pessetes cadascuna d'elles, totalment
subscrites i desemborsades en un 100% per la Generalitat de Catalunya
mitjançant la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Saldo a Moviments Saldo a
31.12.97 1998 31.12.98

Capital social 10.000 10.000

Reserva legal 10 10

Altres reserves 56 56

Resultat negatiu, 
exercicis anteriors (193) (193)

Resultat de l'exercici 1998 (158) (158)

Total 9.873 (158) 9.715

En milers de pessetes

■ 7. Situació fiscal

En opinió de la Direcció no existeixen contingències d'imports signifi-
catius que puguin derivar-se de l'eventual inspecció dels principals
impostos que no han prescrit i als quals Principal d’Edicions, SA està
subjecta.

■ 8. Transaccions efectuades entre empreses del grup

Les operacions realitzades durant 1998 amb empreses del grup corres-
ponen al tràfic habitual de les companyies, i han estat les que es deta-
llen a continuació:

CCRTV TVC,S.A. CR,S.A. 

Despeses

Publicitat 18.491 3.271

Obsequis Rel. Públiques 122

Col.laboradors eventuals 4.424

Total 4.424 18.613 3.271

Ingressos

Venda de serveis 300

Altres vendes 1.218 1.720

Total 1.518 1.720
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En milers de pessetes



■ 9. Subvencions de funcionament

9.1. Subvenció CCRTV

La subvenció aprovada per la Llei 16/1997 de Pressupostos de la
Generalitat de Catalunya amb data 24.12.97, per a l'exercici 1998, apli-
cada al compte de resultats, ha estat per un import de 0 pessetes. En
l'exercici 1997 la subvenció aplicada va ser de 1.407.792 de pessetes.

■ 10. Altra informació

L'Administrador de la Societat no ha percebut cap tipus de remunera-
ció sota cap concepte.

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides a l'Administrador de
la Societat o a d'altres components dels òrgans d'administració, ni la
Societat està com a garantia de cap obligació personal de tots ells.

Principal d’Edicions, S.A.
Memòria corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 1998
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Principal de Vídeo, S.A.
Pressupostos per al 1998
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Les quantitats són en milers de pessetes

Haver
70 Vendes i ingressos per naturalesa 8.271

701 Altres vendes 6.180
705 Vendes de serveis 2.091

74 Subvencions a l’explotació 2.000
740 Subvencions de la Generalitat 2.000

Total 10.271

Deure
60 Compres 2.637

600 Compres mercaderies 0
601 Compres productes acabats 1.864
602 Compres d’elements incorporables 773

62 Serveis exteriors 1.452
621 Lloguers 0
622 Conservació i reparació 0
623 Serv. empreses i professionals 876
627 Públic i relac. públiques 185
628 Submin. comunic. i enllaços 227
629 Altres serveis 165

63 Tributs 206
631 Altres tributs 206

64 Despeses de personal 5.976
640 Sous i salaris 4.595
642 Seguretat Social 1.126
649 Altres despeses socials 255

Total 10.271

Pressupost d’explotació



Principal de Vídeo, S.A.
Balanços de situació i Comptes de pérdues i guanys a 31 de desembre 1998 i 1997
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Actiu
31-12 31-12
1998 1997

Immobilitzat

Immobilitzat immaterial
Immobilitzat immaterial 0 0

Immobilitzat material
Mobiliari i altres Instal.lacions 0 0

Actiu circulant 

Existències
Existències 0 0

Deutors 
Clients i altres deutors 0 0
Empreses del grup deutores 0 0
Administracions públiques 111 40

111 40

Tresoreria
Caixa i bancs 10.058 10.069

Total Actiu 10.169 10.109

Deure 
31-12 31-12
1998 1997

Altres despeses d'explotació
Serveis d'empreses i professionals 148 160
Tributs 0 1

148 161

Resultat d'explotació   

Resultats financers
Positius 249 86

Resultats de les activitats ordinàries 101

Resultat de l'exercici 101

Passiu 
31-12 31-12
1998 1997

Fons propis (nota 5)

Capital 
Capital social 10.000 10.000

Reserves 80 80

Resultats d'exercicis anteriors

Resultats d'exercicis anteriors (131) (56)

Perdues i guanys (nota 3)
Resultat de l'exercici 101 (75)

Creditors curt termini

Creditors comercials
Proveïdors i altres creditors 0 42
Empreses del Grup 116 116

116 158

Creditors no comercials
Administracions pùbliques 3 2

Total Passiu 10.169 10.109

Haver 
31-12 31-12
1998 1997

148 161

Ingressos financers
Interessos 249 86

. 75

75

Les quantitats són en milers de pessetes

Les quantitats són en milers de pessetes
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Principal de Vídeo, S.A.
Memòria corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 1998

■ 1. Activitat de la societat

Principal de Vídeo, SA.. es va constituir el 3 de setembre de 1987 sota
la normativa de la Llei 10/1983, de 30 de maig, de creació de l'ens públic
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i de regulació dels
serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, publi-
cada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 337, de 14
de juny de 1983.

El seu objecte social és la compra-venda de drets de televisió, de TV.
per cable, vídeo, cinematogràfics, de TV. per satèl.lit i els denominats
PAY TV, així com compra-venda de programes de tota classe en les
diferents modalitats, és a dir, vídeos TV. cinematogràfics, discs i cintes
de música, i la producció, reproducció i comercialització de merchan-
dising.

El règim jurídic de la societat ve regulat per l'esmentada Llei 10/1983,
així com per les normes sobre Règim Jurídic de les Societats Anònimes,
les Lleis de Finances Públiques i de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya i per altres normes sobre comunicacions que li són aplicables.

■ 2. Bases de presentació

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres
comptables de Principal de Vídeo, SA., als quals s'han aplicat les dis-
posicions legals vigents en matèria comptable amb l'objecte de mos-
trar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resul-
tats de la Societat a 31 de desembre de 1998 i 1997, segons l'esquema
establert per la Llei de Societats Anònimes.

Els esmentats comptes es troben pendents d'aprovació per part de la
Junta General d'Accionistes de la Societat.

La Direcció de Principal de Vídeo, SA. considera que seran aprovades
sense modificacions.

2.2. Comparació de la informació

Els estats adjunts de Principal de Vídeo, SA., tancats a 31 de desembre
de 1998 i 1997, es presenten de conformitat amb els esquemes i la
normativa sobre comptabilitat de Societats continguda en la Llei
19/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i adaptació de la legisla-
ció mercantil a les Directives de la Comunitat Econòmica Europea en
matèria de Societats i en el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per
tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de la societat, i no és per tant necessari realitzar cap
adaptació dels imports de l'exercici precedent per facilitar la compa-
ració, ni en conseqüència, existeixen motius que impedeixin la com-
paració dels estats financers de l'exercici amb els del precedent.

2.3. Agrupació de partides

En el Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys adjunts corres-
ponents als exercicis 1998 i 1997 no s'ha realitzat cap tipus d'agrupa-
ció de partides.

2.4. Elements recollits en diverses partides

En el Balanç de situació adjunt dels exercicis 1998 i 1997 no existei-
xen elements recollits en dues o més partides.

■ 3. Aplicació del resultat de l'exercici

La distribució del Benefici es determinarà en la Junta General
d'Accionistes.

L'Administrador proposarà la següent distribució del benefici, en pes-
setes:

Base del repartiment Pessetes

Benefici de l'exercici 100.505
100.505

Distribució

A compensació pèrdues
Exercicis anteriors 100.505

100.505

■ 4. Normes de valoració, principis i pràctiques 
de comptabilitat aplicades

Les normes de valoració, els principis i les pràctiques de comptabilitat
més importants aplicades en la preparació dels comptes anuals es resu-
meixen a continuació:

4.1. Deutors i creditors no comercials

Els deutors i els creditors no comercials són tots ells a curt termini.

4.2. Deutors i creditors per tràfic

Figuren en el Balanç pel seu valor nominal.

4.3. Impost de Societat

La despesa per l'impost sobre societats de l'exercici es calcula en fun-
ció del resultat econòmic abans d'impostos i augmenta o disminueix,
segons correspon, per les diferències permanents amb el resultat fis-
cal, entenent aquestes com les produïdes entre la base imposable i el
resultat comptable abans d'impostos que no reverteixen en períodes
subsegüents.

4.4. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del corrent real de béns i
serveis que representen, independentment del moment en què es pro-
dueix el corrent monetari o financer derivat d'aquestes.



Tot i així, seguint el principi de prudència, Principal de Vídeo, SA., només
comptabilitza els beneficis realitzats en la data de tancament de l'e-
xercici, mentre que els riscs i les pèrdues previsibles, tot i ser eventuals,
són comptabilitzades tan aviat es coneixen.

Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de
compra de béns o adquisició de serveis, es registren com a més valor
dels béns i serveis adquirits.

4.5. Curt termini i llarg termini

En els Balanços de Situació adjunts es classifiquen a curt termini les
operacions amb venciment igual o inferior a 12 mesos i a llarg termi-
ni les de venciment superior.

■ 5. Fons propis

El capital social de Principal de Vídeo, SA., d'acord amb el que regula
la Llei 10/1983 de 30 de maig de creació de la CCRTV i de les seves
empreses filials, està representat a 31.12.98 per 100 accions nomina-
tives de valor nominal 100.000 pessetes cadascuna d'elles, totalment
subscrites i desemborsades en un 100% per la Generalitat de Catalunya
mitjançant la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.

Saldo a Moviments Saldo a
31.12.97 1998 31.12.98

Capital social 10.000 10.000

Reserva legal 8 8

Altres reserves 72 72

Resultats negatius 
exercicis anteriors (56) (75) (131)

Resultat exercici 1997 (75) 75 --

Resultat exercici 1998 101 101

Total 9.949 101 10.050

En milers de pessetes

■ 6. Situació fiscal

En opinió de la Direcció no existeixen contingències d'imports signifi-
catius que puguin derivar-se de l'eventual inspecció dels principals
impostos que no han prescrit i als quals Principal de Vídeo, SA. està
subjecta.

■ 7. Altra informació

L'Administrador de la Societat no ha percebut cap tipus de remunera-
ció sota cap concepte.

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides a l'Administrador
de la Societat o a d'altres components dels òrgans d'administra-
ció, ni la Societat està com a garantia de cap obligació personal de
tots ells.
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Balanços de situació i Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre 1998 i 1997

104

Les quantitats són en milers de pessetes

Actiu
31-12 31-12
1998 1997

Immobilitzat

Immobilitzat immaterial (nota 5)
Aplic. Informàtiques 140.930 0
Amortització (309) 0

140.621 0

Immobilitzat material (nota 6)
Equips informàtics 272.513 0
Amortització (595) 0

271.918 0
Actiu circulant 

Existències
Existències 0 0

Deutors
Clients i altres deutors 0 0
Empreses del grup deutores 0 0
Administracions públiques 66.481 93

66.481 93
Tresoreria

Caixa i bancs 8.918 10.216

Total Actiu 487.938 10.309

Deure
31-12 31-12
1998 1997

Amortitzacions de l'immobilitzat
Dotacions de l'exercici 904 0

Altres despeses d'explotació
Serveis d'empreses i professionals 1.367 160

Resultat d'explotació   

Resultats financers
Positius 347 119

Resultats de les activitats ordinàries

Resultat de l'exercici

Passiu
31-12 31-12
1998 1997

Fons propis (nota 7)

Capital 
Capital social 416.000 10.000

Reserves 190 190

Resultats d'exercicis anteriors
Resultats d'exercicis anteriors (41) 0

Perdues i guanys
Resultat de l'exercici (1.924) (41)

Creditors curt termini

Creditors comercials
Proveïdors i altres creditors 0 42
Empreses del Grup 73.710 116

73.710 158

Creditors no comercials
Administracions pùbliques 3 2

Total Passiu 487.938 10.309

Haver 
31-12 31-12
1998 1997

2.271 160

Ingressos financers
Interessos 347 119

1.924 41

1.924 41

Les quantitats són en milers de pessetes
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CCRTV Serveis Generals, S.A.
Memòria corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 1998

■ 1. Activitat de la societat

Principal de Serveis, SA. es va constituir el 3 de setembre de 1987 sota
la normativa de la Llei 10/1983, de 30 de maig, de creació de l'ens públic
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i de regulació dels
serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, publi-
cada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 337, de 14
de juny de 1983.

Amb data 28 de desembre de 1998, l'empresa va canviar de denomi-
nació passant a anomenar-se CCRTV Serveis Generals, S.A., així com
d'objecte social, de conformitat amb l'autorització del Govern de la
Generalitat de Catalunya, de data 21 d'octubre de 1998.

Constitueix l'objecte de la societat:

a) el disseny, elaboració, llicència, distribució, arrendament, cessió
i administració de productes i equips, basats en l'ús de tecnologia
i eines informàtiques, telemàtiques, de comunicació, audiovisuals
i multimèdia, incloent-hi l'administració de sistemes d'informació.

b) la prestació de serveis d'assessorament en el camp informàtic,
telemàtic, de comunicació, audiovisual i multimèdia, estudis en gene-
ral i relacions internacionals, lingüístic, i de controls interns empre-
sarials.

El règim jurídic de la societat ve regulat per l'esmentada Llei 10/1983,
així com per les normes sobre Règim Jurídic de les Societats
Anònimes, les Lleis de Finances Públiques i de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya i per altres normes sobre comunicacions
que li són aplicables.

■ 2. Bases de presentació

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres
comptables de CCRTV Serveis Generals, S.A., als quals s'han aplicat les
disposicions legals vigents en matèria comptable amb l'objecte de mos-
trar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resul-
tats de la Societat a 31 de desembre de 1998 i 1997 segons l'esque-
ma establert per la Llei de Societats Anònimes.

Els esmentats comptes es troben pendents d'aprovació per part de la
Junta General d'Accionistes de la Societat.

La Direcció de CCRTV Serveis Generals. S.A., considera que seran apro-
vats sense modificacions.

2.2. Comparació de la informació

Els estats financers adjunts de CCRTV Serveis Generals, S.A., tancats
a 31 de desembre de 1998 i 1997, es presenten de conformitat amb
els esquemes i la normativa sobre comptabilitat de Societats contin-
guda en la Llei 19/1989, de 25 de juliol, de reforma parcial i adapta-
ció de la legislació mercantil a les Directives de la Comunitat
Econòmica Europea en matèria de Societats i en el Text Refós de la
Llei de Societats Anònimes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu

1564/1989, de 22 de desembre, per tal de mostrar la imatge fidel del
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat, i no
és per tant necessari realitzar cap adaptació dels imports de l'exerci-
ci precedent per facilitar la comparació, ni en conseqüència, existei-
xin motius que impedeixin la comparació dels estats financers de l'e-
xercici amb els del precedent.

2.3. Agrupació de partides

En el Balanç de situació i Compte de pèrdues i guanys adjunts corres-
ponents als exercicis 1998 i 1997 no s'ha realitzat cap tipus d'agrupa-
ció de partides.

2.4. Elements recollits en diverses partides

En el Balanç de situació adjunt als exercicis 1998 i 1997 no existeixen
elements recollits en dues o més partides.

■ 3. Aplicació del resultat de l'exercici

La distribució del resultat de l'exercici es determinarà a la Junta General
d'Accionistes.

Els resultats obtinguts per la societat a 31 de desembre de 1998, serà
traspassat a Pèrdua Amortitzable de l'exercici 1998, en espera que sigui
compensada amb els beneficis a obtenir per la societat en un futur.

■ 4. Normes de valoració, principis 
i pràctiques de comptabilitat aplicades

Les normes de valoració, els principis i les pràctiques de comptabilitat
més importants aplicades en la preparació dels comptes anuals es resu-
meixen a continuació:

4.1. Immobilitzat immaterial

Està valorat, per una banda, al cost que representa l'activació de les
aplicacions informàtiques desenvolupades per l'empresa. Quan es trac-
ta de compres externes a l'organització es valora al preu d'adquisició.
L'amortització és d'un 20% i es dota cada any pel mètode lineal a par-
tir de la data en què s'enregistra l'activació o l'adquisició.

4.2. Immobilitzat material

Està valorat al seu cost d'adquisició. Les despeses de manteniment i
reparació es carreguen contra el resultat de l'exercici en què es pro-
dueixen.

L'amortització es dota cada any d'acord amb la vida útil estimada, pel
mètode lineal i a partir de la data en què s'enregistra l'adquisició. El
percentatge anual d'amortització s'aplica sobre el valor de cost i és
d'un 20%.

Independentment d'aquests criteris d'amortització, quan es detecten
elements obsolets s'inicien els tràmits oportuns per tal de donar-los



de baixa d'acord amb la normativa establerta per la CCRTV i donant
compliment a allò que regula la Llei de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, a la qual està subjecta l'immobilitzat de CCRTV Serveis
Generals, S.A. 

4.3. Deutors i creditors no comercials

Els deutors i els creditors no comercials són tots ells a curt termini.

4.4. Deutors i creditors per tràfic

Figuren en el Balanç pel seu valor nominal.

4.5. Impost sobre Societats

La despesa per l'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en
funció del resultat econòmic abans d'impostos, augmentat o dismi-
nuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resul-
tat fiscal, entenent com les produïdes entre la base imposable i el resul-
tat comptable abans d'impostos que no reverteixen en períodes
subsegüents.

4.6. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del flux real de béns i ser-
veis que representen, i amb independència del moment en què es pro-
dueix el corrent monetari o financer derivat d'aquests.

Malgrat això, seguint el principi de prudència, l'Entitat únicament comp-
tabilitza els beneficis realitzats en la data de tancament de l'exercici,
ja que els riscs i les pèrdues previsibles es registren tan bon punt es
coneixen.

Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de
compra de béns o adquisició de serveis, es registren com a més valor
dels béns i serveis adquirits.

4.7. Curt termini i llarg termini

En el Balanç de situació adjunt es classifiquen a curt termini les ope-
racions amb venciment igual o inferior a 12 mesos i a llarg termini les
de venciment superior.

■ 5. Immobilitzat immaterial

L'immobilitzat immaterial es compon de les aplicacions informà-
tiques (programari), que corresponen majoritàriament a les apor-
tacions no dineràries fetes per la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, segons informe de valoració efectuat per l'entitat desig-
nada com a expert independent, Mistral Asesores Consultores, mit-
jançant designació feta pel Sr. Registrador Mercantil de Barcelona,
en data 5 de novembre de 1998, el mètode adoptat és el del valor
net comptable a partir del preu d'adquisició o el cost de produc-
ció en el cas d'aplicacions informàtiques pròpies, estimada una
vida útil de 5 anys.

Els moviments del compte han estat els següents:

Saldo inicial 0
Addicions 140.930
Saldo final 140.930

En milers de pessetes

El càrrec a resultats de l'exercici en concepte d'amortització de l'im-
mobilitzat immaterial ha estat per un import de 308.859,- pessetes.

■ 6. Immobilitzat material

L'immobilitzat material es compon dels equips informàtics (maquina-
ri), la major part dels quals corresponen a les aportacions no dinerà-
ries fetes per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, segons infor-
me de valoració efectuat per l'entitat designada com a expert
independent, Mistral Asesores Consultores, mitjançant designació feta
pel Sr. Registrador Mercantil de Barcelona, en data 5 de novembre de
1998, el mètode adoptat és el del valor net comptable a partir del preu
d'adquisició, i estimada una vida útil de 5 anys.

Les despeses de manteniment i reparació es carreguen contra el resul-
tat en que és produeixen.

Els moviments del compte han estat els següents:

Saldo inicial 0
Addicions 272.513
Saldo final 272.513

En milers de pessetes

El càrrec a resultats de l'exercici en concepte d'amortització de l'im-
mobilitzat material ha estat per un import de 595.973,- pessetes.

■ 7. Fons propis

El capital social de CCRTV Serveis Generals, SA., d'acord amb el que
regula la Llei 10/1983 de 30 de maig de creació de la CCRTV i de les
seves empreses filials, està representat a 31.12.98, per cent accions
nominatives de quatre milions cent seixanta mil (4.160.000) pessetes
cada una, íntegrament subscrites per la CCRTV i totalment desem-
borssades per la Generalitat de Catalunya mitjançant la CCRTV.

En data 21 de desembre de 1998, la Junta General Extraordinària va
aprovar de conformitat amb l'autorització del Govern de la Generalitat
de Catalunya de 21 d'octubre de 1998, i atenent l'informe escrit de
l'administració social de la companyia, justificant la proposta, aug-
mentar el capital social amb les aportacions no dineràries, per part de
CCRTV, i consistent en equips informàtics (maquinari), i aplicacions
informàtiques (programari).

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 1998 han
estat els següents:

CCRTV Serveis Generals, S.A.
Memòria corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 1998
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Saldo a Moviments Saldo a
31.12.97 1998 31.12.98

Capital Social 10.000 406.000 416.000

Reserves legals 190 190

Resultat 
de l'exercici 1997 (41) 41 -

Pèrdua 
amortitzable exer.1997 (41) (41)

Resultat de l'exercici 1998 (1.924) (1.924)

Total 10.149 404.076 414.225

En milers de pessetes

■ 8. Situació fiscal

En opinió de la Direcció no existeixen contingències d'imports signifi-
catius que puguin derivar-se de l'eventual inspecció dels principals
impostos que no han prescrit i als quals CCRTV Serveis Generals, SA
està subjecta.

■ 9. Altra Informació

En data 21 de desembre de 1998, la Junta General Extraordinària va
aprovar, l'acceptació de la dimissió del seu càrrec presentada per l'ad-
ministrador únic, senyor Lluís Oliva i Vázquez de Novoa, aprovant ínte-
grament la seva gestió fins a la data, i nomenant per un termini d'un
any, com a administrador de la companyia al senyor Manuel Feu 
i Manso.

L'Administrador de la Societat no ha percebut cap tipus de remunera-
ció sota cap concepte.

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides a l'Administrador de
la Societat o a d'altres components dels òrgans d'administració, ni la
Societat està com a garantia de cap obligació personal de tots ells.

■ 10. Aspectes derivats de l'adaptació  
a l'any 2000 i la introducció de l'euro

S'ha iniciat a nivell de la CCRTV, un procés d'adaptació dels sistemes
d'informació i altres instal.lacions als efectes derivats de l'any 2000 i
de la introducció de l'euro en la seva organització general.

S'estima que l'import de les despeses i pèrdues derivades d'aquesta
adequació, així com les provisions que en el seu cas es poguessin oca-
sionar, no tindrà un impacte significatiu en els comptes anuals.

CCRTV Serveis Generals, S.A.
Memòria corresponent a l’exercici tancat a 31 de desembre de 1998
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Les quantitats són en milers de pessetes

TVC Multimèdia, S.L.
Balanços de situació i Comtes de pèrdues i guanys a 31 de desembre 1998

Actiu
31-12
1998

Immobilitzat

Immobilitzat financer
Participacions en emp. assoc. (nota 5.1.1) 13.130.000
Crèdits en emp. associades (nota 5.1.1) 4.441.000
Inversions Finan. perm.en capital (nota 5.1.2) 3.000.000

20.571.000

Actiu circulant 
Deutors 

Administracions públiques 3

Tresoreria
Caixa i bancs 250.007

Total Actiu 20.821.010

Deure 
31-12
1998

Altres despeses d'explotació
Serveis d'empreses i professionals 298
Tributs 2.500

2.798

Resultat d'explotació

Resultats financers 
Positius 10

Resultats de les activitats ordinàries 

Resultat de l'exercici

Passiu
31-12
1998

Fons propis

Capital 
Capital social (nota 6) 16.380.000

Perdues i guanys
Resultat de l'exercici (2.788)

Creditors curt termini

Deutes amb empr. del Grup 4.441.000

Creditors
Factures pendents de rebre 2.798

Total Passiu 20.821.010

Haver
31-12
1998

2.798

Ingressos financers
Interessos 10

2.788

2.788

Les quantitats són en milers de pessetes
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■ 1. Activitat de la societat

TVC Multimèdia, S.L. (TVCM) es va constituir el 4 de desembre de 1998
a l'empar de la Llei 4/1985 de l'estatut de l'empresa pública.

El seu objecte social és l'adquisició, gestió, explotació i administració
de tot tipus de drets audiovisuals, la producció, programació, comer-
cialització i distribució de tot tipus de programes audiovisuals, per a
la seva distribució i explotació en l'àmbit de la difusió radiofònica, tele-
visiva, telemàtica, i altres suports multimèdia, l'edició i comercialitza-
ció de revistes i publicacions periòdiques com també suplements, núme-
ros monogràfics, fascicles, llibres i similars. 

L'objecte social el podrà realitzar la societat directament o bé mit-
jantçant la titularitat d'accions o bé participacions en altres so-
cietats.

El règim jurídic de la societat ve regulat per l'esmentada Llei 4/1985,
les normes sobre el Règim Jurídic de les Societats Limitades, les Lleis
de Finances Públiques i de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i
per les altres normes que li són aplicables.

■ 2. Bases de presentació

2.1. Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres compta-
bles de TVCM, i inclouen les reclassificacions i els agrupaments necessaris
per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de TVC Multimèdia, S.L. a 31 de desembre de 1998.

Els comptes anuals són pendents d'aprovació per la Junta General. No
obstant això, la Direcció de TVCM estima que aquests comptes anuals
seran ratificats sense canvis significatius.

■ 3. Aplicació del resultat de l'exercici

D'acord amb les successives lleis de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya, el resultat de l'exercici s'aplicarà al compte "Aportacions de
socis a compte de futures ampliacions de capital".

■ 4. Normes de valoració, principis i pràctiques 
de comptabilitat aplicades

En la preparació dels comptes anuals s'han aplicat els principis i nor-
mes de valoració següents:

4.1. Inversions financeres permanents

Les inversions financeres permanents es valoren comptablement al
cost d'adquisició. Això no obstant, si experimentessin una reducció no
temporal en el seu valor, els saldos comptables també es reduirien per
a reconèixer aquesta disminució.

4.2. Curt termini i llarg termini

En els balanços de situació adjunts, es classifiquen a curt termini les
operacions amb venciment igual o inferior a 12 mesos, i a llarg termi-
ni les de venciment superior.

4.3. Impost sobre Societats

La despesa per l'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en
funció del resultat econòmic abans d'impostos, augmentat o dismi-
nuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resul-
tat fiscal, entenent aquestes com les produïdes entre la base imposa-
ble i el resultat comptable abans d'impostos que no reverteixen en
períodes subsegüents.

El benefici fiscal corresponent a les diverses bonificacions i deduccions
es considera com un menor import de l'Impost sobre Societats de cada
exercici.

4.4. Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del flux real de béns i ser-
veis que representen, independentment del moment en què es pro-
dueix el corrent monetari o financer derivat d'aquests.

Tot i així, seguint el principi de prudència, TVCM només comptabilit-
za els beneficis realitzats en la data de tancament de l'exercici, men-
tre que els riscs i les pèrdues previsibles es registren tan bon punt es
coneixen.

Els imports dels impostos no deduïbles que graven les operacions de
compra de béns o adquisició de serveis, es registren com a més valor
dels béns i serveis adquirits.

■ 5. Immobilitzacions financeres.

5.1. Crèdits i participacions en empreses associades

El saldo d'aquest epígraf inclou les següents participacions:

5.1.1. Participació en el 20% del capital social 
d'Audiovisual Sport, S.L. (AVS)

La societat AVS es va constituir el 27 de gener de 1997 i el seu objec-
te social consisteix en l'adquisició, gestió, explotació i administració
de drets audiovisuals i altres drets d'esdeveniments esportius, i tam-
bé la producció, programació, comercialització i distribució de pro-
grames audiovisuals de tot tipus d'esports.

5.1.2. Participació en el 50% del capital social 
de VANG-3 Publicaciones, S.L.

La societat VANG-3 es va constituir el 24 de juliol de 1998, amb un
capital social de 80.000 milers de pessetes i el seu objecte social con-
sisteix en l'edició i comercialització de revistes i publicacions periòdi-
ques i en l'estudi, la promoció i la gestió de negocis relacionats amb
la cultura, l'ensenyament i la comunicació. 



5.2. Inversions financeres permanents en capital

El saldo inclou la participació en el 5% del capital social de la societat
DTS, Distribuidora de Televisión Digital, S.A. per un import de 2.750.000
milers de pessetes i la participació en el 17'592% del capital social de
Mediapark, S.A. per 250.000 milers de pessetes.

■ 6. Fons propis

TVCM es va constituir el 4 de desembre de 1998 amb un capital social
de dos-cents cinquanta milions de pessetes, representat per 250 par-
ticipacions socials d'un milió de pessetes de valor nominal cada una,
íntegrament subscrites per la CCRTV i totalment desemborsades.

En data 29 de desembre de 1998, la Junta General Extraordinària va
aprovar, de conformitat amb l'autorització del Govern de la Generalitat
de Catalunya de data 24 de desembre de 1998, augmentar el capital
social en setze mil cent trenta milions de pessetes mitjançant l'apor-
tació de les participacions en els capitals socials d'Audiovisual Sport,
S.L., VANG-3 Publicaciones, S.L., DTS, Distribuidora de Televisión Digital,
S.A.i de Mediapark, S.A. (nota 5).

■ 7. Situació fiscal

En opinió de la Direcció, no hi ha contingències d'imports significatius
que poguessin derivar-se de l'eventual inspecció dels principals impos-
tos que no han prescrit i als quals TVCM està subjecta.
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Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

Avinguda Diagonal, 477, 7è-10è
08036 Barcelona
Tel. (93) 444 48 00
Fax (93) 444 48 24
http://www.ccrtv.com
correu@ccrtv.es

El Número d'Identificació Fiscal és: Q-0891001-J

Televisió de Catalunya

Seu central:

Carrer de TV3, s/n
08970 Sant Joan Despí
Tel. (93) 499 93 33
Fax (93) 473 06 71
http://www.tvcatalunya.com

Delegacions:

Bilbao - Ricardo Abeijón
Alameda de Recalde, 27, 8D 16
48009 Bilbao
Tel. (94) 424 46 99
Fax (94) 423 25 29
tv3bilbao@tvcatalunya.com

Brussel·les - Jaume Masdeu
46, Boulevard Charlemagne
1000 Brussel·les
Tel. (322) 230 28 79
Fax (322) 358 12 61

Girona - Josep M. Alejandre
Fort Roig, 20
17007 Girona
Tel. (972) 22 02 26
Fax (972) 22 31 90
tv3girona@tvcatalunya.com

Lleida - Ramon Mesull
Humbert Torres, 13, baixos
25008 Lleida
Tel. (973) 23 30 29
Fax (973) 27 21 22
tv3lleida@tvcatalunya.com

Madrid - Josep Capella
Goya, 22, 3a planta
28001 Madrid
Tel. (91) 575 33 46
Fax (91) 576 81 85
tv3madrid@tvcatalunya.com

Mallorca - Margalida Solivellas
Joan Miró, 149 baixos
07015 Palma de Mallorca
Tel. (971) 40 40 01
Fax (971) 40 13 58
tv3palma@tvcatalunya.com

París - Jordi Ferrerons
37 Av. Georges V
75008 París
Tel. (331) 40 70 09 49
Fax (331) 40 70 98 47

Tarragona - Agustí Forné
Marquès de Montoliu, 4 baixos - Edifici Talàssic
43002 Tarragona
Tel. (977) 23 02 31
Fax (977) 21 98 59

València - Juli Esteve
Ambaixador Vich, 3, 3A
46002 València
Tel. (96) 351 27 11
Fax (96) 394 20 72

Val d’Aran - Jovita Ané
Major, 53-55
25598 Salardú
Tel. (973) 64 60 62
Fax (973) 64 54 94

Washington - Ramon Rovira
1620 I Street NW
Suite150
Washington DC 20006
Tel. (1202) 785 05 80
Fax (1202) 737 17 75

Departaments comercials:

Barcelona
Aribau, 198, 2a planta
08036 Barcelona
Tel. (93) 414 03 01
Fax (93) 414 14 17
tvc.comercial@tvcatalunya.com

Madrid
Paseo General Martínez Campos, 21, 2B
28010 Madrid
Tel. (91) 594 25 40
Fax (91) 594 00 17

Dades d’identificació:
Televisió de Catalunya, SA figura inscrita en el Registre Mercantil
de Barcelona, en el tom 5748 de l’arxiu, llibre 5046 de la Secció
2a de Societats, ful l  núm. 67.202, inscripció 1a.
El Número d’Identificació Fiscal és: A-08-849622
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Catalunya Ràdio

Seu central:

Avinguda Diagonal, 614-616
08021 Barcelona
Tel. (93) 306 92 00
Fax (93) 306 92 01
http://www.catradio.com
correu@mail.catradio.com

Delegacions:

Girona - Albert Requena
Carretera de Barcelona, 33, 4t
17001 Girona
Tel. (972) 21 37 38
Fax (972) 22 24 04

Lleida - Rafael Ventura
Rambla Aragó, 43 1r
25003 Lleida
Tel. (973) 26 09 99/26 09 77
Fax  (973) 27 58 05

Tarragona - Josep Sabaté
Ramón y Cajal, 36, 3r
43001 Tarragona
Tel. (977) 21 99 33
Fax (977) 21 92 84

Madrid - Teresa Turiera
Paseo del Prado, 14, bajos interior
28014 Madrid
Tel. (91) 429 74 94/ 429 84 94
Fax (91) 429 83 23

Val d’Aran - Lisa Escala
Av. Garona, 33 (Palai de Gèu)
25530 Vielha (Val d’Aran)
Tel. (973) 64 14 89
Fax (973) 64 24 34

Corresponsalies:

Andorra - José Ricardo Poy
Av. de la Bartra - Edifici Balida Nova bloc A, àtic 1a
99043 Andorra la Vella

Brussel·les - Carme Colomina
46 Boulevard Charlemagne
1000 Brussel·les - Bèlgica

Frankfurt - Joan Esteller
Ringelstr, 3
60385 Frankfurt, M60 - Alemanya

Londres - Anna Cortadas
34 Lithos Road Flat 1
NW 36 EB Londres - Gran Bretanya
acortadas@clara.net

Mallorca - Nando Zanoguera
Av. Joan Miró, 149 baixos
07015 Palma de Mallorca

Mèxic - Elisabet Sabartés
Kansas, 15 Dept 401
03810 Mèxic D.F. - Mèxic
flosabar@df1.telmex.net.mx

Moscou - Lurdes García
Leninsky pr. 93-2-83
117313 Moscou - Rússia
rapofe@online.ru

Nova York - Montserrat Vendrell
224 Sullican Street A32
10012 Nova York, NY - EUA
montse@aol.com

París - Montserrat Casals
4, Rue Jarente
75004 París - França
m52@club.internet.fr

Perpinyà - Pierre Coudognan
44, Rue Victor Hugo, Le Soler
66270 Perpinyà - França

Roma - Eduard Rubió
Via Benedetto XIV, 21 esc. D, int. 1
00165 Roma - Itàlia

València - Ximo Clemente
Ambaixador Vich, 3 3r A
46002 València

Washington - Diana Negre
3001 Veazey Terraze, Apt. 116
20000 Washington D.C. - EUA
dmolineaux@aon.com

CCRTV Serveis generals
Avinguda Diagonal, 477, 10è
08036 Barcelona
Tel. (93) 444 48 00
Fax (93) 444 48 24
www.ccrtv.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 9767, llibre
8913, secció 2a, foli 220, full 111466, inscripció 1a.
El Número d’Identificació Fiscal és: A-58456377.

Principal d’Edicions
Avinguda Diagonal, 477, 10è
08036 Barcelona
Tel. (93) 499 96 36 / 93 499 96 11
Fax (93) 473 87 90
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 9767, llibre
8913, secció 2a, foli 200, full 111462, inscripció 1a.
El Número d’Identificació Fiscal és: A-58456385.

Dades d’identificació:
Catalunya Ràdio Serveis de Radiodifusió de la Generalitat, S.A.
figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el volum
25.523, foli 181, full B 90.721.
El Número d’Identificació Fiscal és: A-08-846974.
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