
 1 

CCRTV 
INFORME ANUAL 2002 



 2 

1 Presentació 
L’any 2002 ha estat un temps de canvis en la direcció de la CCRTV i de les seves 
principals empreses. Però més enllà d’aquests canvis, ha estat un any de consolidació 
en tots els sentits: tant pel que fa als resultats d’audiència com als ingressos 
publicitaris com a la contenció de la despesa. Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio han aconseguit el lideratge d’audiència i han consolidat la seva oferta 
programàtica. Han esdevingut, una vegada més i en un any d’extraordinària 
competència, les emissores de referència dels catalans. Això s’ha traduït en uns 
excel·lents resultats publicitaris que, sumats a l’esforç en la contenció de les despeses, 
han fet que s’acomplissin amb escreix les previsions pressupostàries.  
No hem de deixar de banda la contribució de les empreses tecnològiques de la 
CCRTV ni tampoc la seva aportació en el desenvolupament de noves tecnologies de la 
comunicació. Aquest any hem presentat noves iniciatives en el camp de la interactivitat 
i en el camí cap a la digitalització de l’oferta televisiva i radiofònica. Hem llançat i 
consolidat també nous portals que ajuden a acomplir els objectius fundacionals de la 
CCRTV: ser la punta de llança per la presència de la llengua, la cultura i la realitat 
nacional de Catalunya en el món de la informació i la comunicació. 
Un dels esdeveniments més destacables de l’any 2002 ha estat l’acord amb les dues 
grans associacions de productors audiovisuals del nostre país. Amb la signatura d’un 
conveni que preveu la coproducció de TV Movies, documentals i sèries d’animació per 
al pròxim trienni 2002-2005, estem segurs d’haver engegat un mecanisme 
dinamitzador de la indústria audiovisual del nostre país. 
En les pàgines que conformen aquest Informe anual trobareu sintetitzada l’activitat de 
la Corporació corresponent al 2002 amb dades, imatges i xifres que la documenten. 
Però una empresa de comunicació –encara més una empresa pública- no s’explica 
només en les seves xifres. S’explica també en la professionalitat dels seus emissors i 
en la confiança dels seus receptors, que fan que la nostra oferta sigui la màxima 
referència del món de la comunicació a Catalunya. Gràcies a tots els qui ho han fet 
possible. 
Vicenç Villatoro  
Director General de la CCRTV 

2 CCRTV 
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) és l’ens que gestiona els serveis 
públics de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya. Va néixer el 30 de 
maig de 1983, amb l’aprovació per unanimitat de totes les forces polítiques del 
Parlament, convertint-se així en una de les primeres lleis aprovades per la Cambra 
catalana. Un dels seus objectius principals és contribuir de forma decisiva a la 
normalització lingüística i cultural de Catalunya.  
Des de la seva creació, la CCRTV i les seves empreses filials ha treballat per generar 
un moviment industrial autòcton, dinamitzador de la indústria audiovisual i ha 
aconseguit crear un star-system propi. Per la seva condició de servei públic i per 
garantir l’accés universal a les noves tecnologies de la informació, ha volgut liderar 
l’evolució cap a la ràdio i la televisió digital, multitemàtica i multimèdia. 

2.1 Les empreses filials de la CCRTV 

2.1.1 Televisió de Catalunya 
Televisió de Catalunya és l’empresa pública que gestiona els canals de televisió de la 
CCRTV. Des dels seus inicis, ha volgut ser el reflex de la sensibilitat d’un país i un 
mitjà de comunicació públic que dóna resposta de forma oberta i rigorosa a les 
inquietuds informatives, d’entreteniment i culturals dels ciutadans de Catalunya.  
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Amb 4 canals de televisió (TV3, cadena líder a Catalunya, K3, 33 i TVCi), Televisió de 
Catalunya té 1782 treballadors, 33.000 m2 d’instal.lacions a Sant Joan Despí 
(Barcelona), 245,259 milions d’euros de pressupost d’explotació (dades del 2002), més 
de 17.600 hores d’emissió anuals i més del 50% de programació pròpia. 

2.1.2 Catalunya Ràdio 
És la cadena de ràdio líder a Catalunya, amb 4 emissores, 379 treballadors, 27,563 
milions d'euros de pressupost d’explotació (dades de 2002), 35.040 hores d'emissió 
anuals i 100% de programació pròpia. 
Les seves 4 emissores són: Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música 
i Catalunya Cultura, que emeten les 24 hores del dia i ofereixen una programació 
diferenciada entre elles, però mantenint dues característiques comunes: la qualitat i la 
llengua catalana com a vehicle d'expressió. 

2.1.3 TVC Multimèdia 
Empresa especialitzada en el desenvolupament d’aplicacions interactives. És pionera 
en la informació meteorològica i ha produït diverses aplicacions per a Canal Satélite 
Digital, Vía Digital i altres plataformes i canals temàtics. També ha produït diversos 
espots interactius i el seu departament meteorològic, SAM, no només dóna servei a 
moltes televisions i productores, sinó també a aeroports i empreses d’aviació. 

2.1.4 CCRTV Interactiva 
És una empresa dedicada a explotar les possibilitats dels nous mitjans (internet, 
tecnologia mòbil, etc). Els portals que ha desenvolupat s’han convertit en poc temps en 
els llocs web més visitats en llengua catalana: 3xl.net, Club Super3, Telenotícies.com, 
El cor de la ciutat o Sputniktv.net. 

2.1.5 CCRTV Serveis Generals / Sistemes 
Ofereix serveis tan variats com el de generació, manteniment i assessorament de 
sistemes informàtics, auditoria o assessorament lingüístic a les empreses de la 
Corporació. A més, a través de la marca Activa3, comercialitza part dels projectes i els 
serveis informàtics que desenvolupa a altres empreses del sector audiovisual, 
externes a la CCRTV.  

2.1.6 TVC Edicions 
És l’empresa de la CCRTV dedicada a l’edició de llibres, discos i marxandatge, amb 
l’objectiu de reforçar les seves marques i d’incrementar la seva presència. Ha obtingut 
un gran èxit de vendes en alguns productes, com amb el disc “3xl.dance”, els del Club 
Super 3 o les bandes sonores de les telenovel.les 

2.2 Organització 

2.2.1 Estructura de la CCRTV 
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió s'estructura, pel que fa al funcionament, a 
l'administració general i a la direcció, en els òrgans següents:  
 
• El Consell d’Administració, que està format per dotze membres elegits pel Parlament 
de Catalunya al principi de cada legislatura, mitjançant majoria de dos terços, entre 
persones de rellevants mèrits professionals.  
• El Consell Assessor, que 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 
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dictamen a petició del Consell d'Administració. El Consell Assessor és convocat 
almenys trimestralment per a cadascuna de les empreses filials i també pel Consell 
d'Administració. Emet la seva opinió o el seu dictamen quan li ho requereix 
expressament el Consell d'Administració. 
• El director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió és nomenat pel 
Consell Executiu de la Generalitat prèvia consulta al Consell d’Administració. El seu 
mandat és de quatre anys i finalitza amb la legislatura del Parlament de Catalunya. 
Assisteix amb veu i vot a les reunions del Consell d’Administració i una de les seves 
funcions principals és fer complir les disposicions que regulen l’ens i els acords 
adoptats pel Consell. 
 
La Comissió de Control del Parlament de Catalunya 
Creada a partir de la Llei de creació de la CCRTV, la Comissió de control exerceix el 
seguiment parlamentari de l'actuació de la CCRTV i les seves empreses filials. La 
composició i el funcionament d'aquesta Comissió s'ajusten a les disposicions del 
Reglament de la Cambra.  

2.3 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/corpo2002.pdfhttp://www.ccrtv.com/informe/200
2/pdf/corpo2002.pdf 

2.4 Comptes anuals Consolidat 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/consolidat2002.pdf 

3 Televisió de Catalunya 

3.1 TV3 
Tipus de canal: generalista 
Any de creació: 1983 
Hores d’emissió anuals: 8.783:58 

3.1.1 Introducció 
El 2002 TV3 ha mantingut el liderat d’audiència per tercer any consecutiu. Dels dotze 
mesos de l’any, n’ha estat líder onze i l’únic en que no ho va estar, el juny, va ser 
superada per Tele5 en només una dècima (20,4%) i (20’5% ) respectivament. 
Per anomenar alguns programes d’èxit, cal destacar “Plats bruts”, “El cor de la ciutat”, 
“Psico Express”, “Temps de silenci”, “30 minuts”, “Veterinaris” i “Jet Lag”. 

3.1.2 Objectius generals 
L’any 2002, TV3, a més de consolidar el lideratge d’audiència, ha confirmat el seu 
perfil de cadena de referència per als catalans. En un any d’extraordinària 
competència, marcat pels grans productes i formats de les cadenes estatals, tant 
privades com públiques, TV3 ha mantingut la seva personalitat i la seva preeminència 
tant en el consum com en la valoració dels espectadors catalans.  
Recordem que els objectius generals de la cadena són els següents: 
• TV3 ha de ser la cadena de referència en informació. Els programes informatius 
diaris i no diaris han de ser l’eix vertebral de la graella.  
• TV3 ha de ser referència de qualitat. Tots els seus programes han de tenir un mínim 
de qualitat en els continguts i en la forma, perceptible pel públic, per tal de ser 
considerada la cadena generalista amb una millor oferta de servei públic.  
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• TV3 ha de ser referència de seguretat. La graella ha de ser el més estable possible 
adequant-se als hàbits de consum del públic majoritari en cada una de les franges 
horàries.  
• TV3 ha de ser referència en la configuració d’una línia de programes dramàtics i 
documentals que la diferencien de la resta de cadenes. 

3.1.3 Resum del 2002 
Durant l’any 2002, TV3 s’ha caracteritzat per la consolidació d’una oferta programàtica 
molt equilibrada. Els informatius han continuat sent l’eix vertebrador de la cadena i, al 
mateix temps, l’oferta de dramàtics ha tingut un dels seus millors anys de la història de 
la cadena. Al costat de l’èxit continuat i ascendent d’“El Cor de la ciutat”, cal ressenyar 
l’extraordinària acceptació dels últims capítols i de la reposició de “Temps de Silenci”; 
la molt bona acollida que ha tingut la sèrie basada en l’obra de Mercè Rodoreda, 
“Mirall Trencat”, i l’éxit de “Plats Bruts”, “Jet Lag”, “Psico-Express” i “Majoria Absoluta”.  
Pel que fa a l’àrea de Documentals, una de les marques de qualitat i de distinció 
específica de la cadena, cal destacar l’èxit d’audiència i acceptació de programes com 
“Veterinaris”, “Catalunya Natura Viva”, “El Documental” i “Amors”. 
També s’ha de remarcar l’esforç que ha suposat l’experiència d’“El Cim”, un intent de 
consolidar una docusèrie diària adreçada al públic jove. En el capítol dels programes 
magazins i d’entreteniment, assenyalem la progressió diària de “La Columna”, de l’“En 
Directe” i el retorn d’Andreu Buenafuente amb el programa “Una Altra Cosa”. 

3.1.4 Convenis i coproduccions 
Per tal d’incentivar la presència del català a les televisions locals, s’han signat diversos 
convenis. Entre aquests, el signat amb el Govern de les Illes Balears, amb l’objectiu de 
cedir pel.lícules doblades al català a les televisions locals que n’hagin adquirit els drets 
d’emissió així com programes produïts per Televisió de Catalunya. Així mateix, s’ha 
contactat amb les dues associacions de Televisions Locals que hi ha a Catalunya per 
tal d’arribar a un acord semblant. 
 
El 12 de juny del 2002, Televisió de Catalunya va firmar un conveni amb les dues 
associacions de productors: Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) i Barcelona 
Audiovisual (BA). Aquest acord, corresponent al període 2002-2005, regula les 
condicions de col.laboració i preveu la coproducció de TV Movies, documentals i sèries 
d’animació amb una inversió, per part de TVC, de 43.500.000 €. 
L’objectiu de TVC és aconseguir una producció mínima anual de: 
• 36 TV Movies en règim de coproducció. 
• 20 documentals. 
• 78 episodis de 26 minuts en sèries d’animació d’un mínim de 13 capítols i un màxim 
de 26 capítols per sèrie. 
 

3.2 33 – K3 
Tipus de canals: 33, públics específics; K3, infantil i juvenil 
Any de creació: Canal 33, el 1988 / K3-33, el 2001 
Hores d’emissió anuals: 33: 4.570:59 / K3: 4.236:42 
 
Durant el 2002, el 33 va viure diversos canvis gràcies, en bona mesura, a la millora de 
les reformes empreses el 2001. Així, es va ampliar l'horari d'emissió (fins a les 21:00) 
per allargar el canal infantil juvenil K3 i es va reorientar l'oferta per destacar-ne els 
valors divulgatius i d'anàlisi. 
 
Durant la primera meitat de l'any, van destacar programes de producció pròpia com el 
cabaret "Bohèmia" i la doble entrevista-acarament que va representar "Les dues 
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cares". A la segona meitat de l'any, és important esmentar l'aparició del magazín 
musical "No n'hi ha prou", que s'adreça als joves i adolescents, i del programa 
"Escena" dedicat al món del teatre; a més d'una proposta de matinada per recuperar 
els programes històrics del canal ("La màquina del temps") i els programes aliens de 
molt d'èxit, com "A la natura amb..." o "El caçador de cocodrils". 
 
Ara bé, l'element que de manera indiscutible ha modificat la relació del públic amb el 
33, fins a conformar una franja fonamental a la graella, ha estat el programa informatiu 
"La Nit al Dia", que edita Rosa Marqueta i condueix Mònica Terribas. Aquest espai 
d'anàlisi s'ha distingit per les entrevistes de primer nivell, la visió interpretativa de 
l'actualitat i l'accent cultural dels temes seleccionats. "La nit al dia" es va guanyar 
ràpidament el favor dels espectadors i la seva cita diària n’ha convocat amb regularitat 
un nombre molt superior al de les anteriors propostes informatives del 33. 
Com en altres ocasions, els esports han centrat l'oferta de cap de setmana i han 
contribuït, sense cap dubte, al bon resultat d'audiència d'aquest període.  
La quota de pantalla (share) mitjana del 2002 pel conjunt K3-33 va obtenir el 7%, una 
xifra amb què se superava altre cop La 2 de TVE (que és la cadena de competència 
amb la qual es pot comparar) i que, a més, significava un increment de gairebé un punt 
(0,9) respecte de l'any anterior. 
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3.3 Audiència - Emissió 

3.3.1 Quotes d’audiència 2002 
Cadenes Pers. de 4 anys i més  

 
TV3 21,4 

 TVE1 19,6 

 Tele 5 19,1 

 Antena 3 18,8  

 
K3-33 7  

 
La 2 6,2  

 
Altres 5,7 

 C+  2,1 
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3.3.2 Programes més vistos 
Els programes més vistos a TV3 l’any 2002 
 

Núm. 
Dia 

d’emissió 
Data 

Hora 
d’inici 

Programa Durada 
Audiència 
mitjana 

Milers de 
persones 

Quota de 
mercat 

 
1 

Dissabte 16/03/2002 
21:35 Futbol lliga 

espanyola: 
Barcelona – 
Reial Madrid 

116 27,0 1631 68,8 

 
2 

Dimarts 11/6/2002 22:10 Plats Bruts: 
Tinc piu-piu 

37 19,2 1159 41,4 

 3 Diumenge 14/07/2002  
22:27 El Cor de la 

Ciutat 
77 19,0 1148 41,2 

 
4  

Dilluns 07/01/2002 21:35 Psico Express 28 16,9 1019 34,4 

 
5 

Diumenge 24/02/2002 21:27 30 minuts: al 
marge de la 

ciutat 

48 15,2 920 36,7 

 
6 

Dimecres 09/01/2002 22:10 Temps de 
silenci  

56 15,2 918  31,4 

 
7 

Divendres 03/05/2002 21:50 
Veterinaris 35 15,1 914 39,0 

 8 Dissabte 18/05/2002 21:12 Futbol 
amistós: 

Catalunya – 
Brasil 

113 15,1  912 44,2 

 

3.3.3 Hores d’emissió del 1/1/02 al 31/12/02 

PROCEDÈNCIA TV3 33 K3 TVI TVS 

 
INTERNA 2.362:39 954:01 

453:54 3.629:23 2.897:46 

 
EXTERNA 105:24 165:26 

150:41 175:46 10:49 

 ALIENA 3.222:06 2.135:51 
3.246:08 1.418:47 1.356:05 

 
INFORMATIUS  1.797:41 268:39 

73:54 2.323:24 1.933:36 

 
ESPORTS 431:03 754:38 

47:38 615:31 515:07 

 
CONTINUÏTAT 213:43 98:40 

134:27 265:58 203:23 

 
PUBLICITAT 651:22 193:44 

130:00 335:07 325:57 

 
TOTAL  

8.783:58 4.570:59 
4.236:42 8.763:56 7.362:43 

 
  

GÈNERE TV3 33 K3 TVI TVS 
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ALTRES 29:09 15:39 
08:49 14:18 11:20 

 
ACTUALITAT 

2.069:52 269:07 
82:33 2.694:27 2.215:55 

 ESPORTS 430:08 751:56 47:38 615:35 515:06 
 

DIVULGACIÓ  572:17 1.239:21 
919:15 1.123:23 1.037:03 

 
ENTRETENIMENT 1.079:14 182:11 

293:57 1.393:09 1.155:18 

 
FICCIÓ  3.393:19 1.425:42 

2.593:56 878:53 1.559:12 

 
MUSICALS 344:54 394:39 

26:07 443:06 339:29 

 CONTINUÏTAT 213:43 98:40 130:00 265:58 203:23 

 PUBLICITAT  651:22 193:44 134:27 335:07 325:57 

 
TOTAL 

8.783:58 4.570:59 
4.236:42 8.763:56 7.362:43 

 

3.4 Continguts 

3.4.1 Informatius diaris 
Durant tot l’any 2002, els “Telenotícies” han continuat mantenint-se com a líders 
absoluts d’audiència. La quota mitjana dels Informatius va arribar al 30,4%. Les 
edicions dels TN Catalunya, Migdia i Vespre han obtingut quotes de pantalla que els 
situen a una distància considerable dels competidors més immediats. 
 
L’actualitat de l’any 2002 ha estat marcada per la cimera dels líders de la Unió 
Europea a Barcelona, la guerra de l’Afganistan, les eleccions presidencials franceses, 
el desastre del “Pretige”, el judici pel segrest d’Olot o els importants aiguats d’octubre 
al Baix Llobregat. Són alguns dels fets que han esdevingut materials informatius de 
primer ordre i que han concentrat l’esforç de la Redacció. 
 
Segons dades de Sofres AM, TVC ha liderat els resultats del conjunt de serveis 
informatius en totes les franges horàries: el TN Migdia en dies feiners, amb una quota 
mitjana anual del 35,2%; el TN Vespre en dies feiners, amb un 27,4%; el TN Migdia en 
caps de setmana, amb un 30,3%; i el TN Vespre en caps de setmana, amb un 28,4%. 
Quotes que superen clarament les mitjanes anuals dels competidors. 
 
Cal destacar, junt amb el lideratge d’audiència, la renovació integral dels TN, tant pel 
que fa a presentadors i a imatge –escenografia, línia gràfica i sintonia- com a altres 
aspectes formals i de continguts. L’objectiu d’aquesta renovació ha estat accentuar la 
competitivitat, el dinamisme i la imatge de modernitat del producte insígnia dels 
Serveis Informatius. 
 
Televisió de Catalunya compta també, en l’exercici 2002 i en el capítol informatiu, amb 
actius tan importants com la posada en marxa, el juny, del portal de notícies 
www.telenoticies.com, l’edició digital dels Telenotícies, que funciona en règim d’edició 
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conjunta amb la Redacció d’Informatius de Catalunya Ràdio. Aquest servei publica 
diàriament una mitjana de 120 notícies, que es complementen amb cròniques de ràdio 
i reportatges de vídeo que els usuaris poden consultar i que a final d’any ha arribat a 
les 69.000 pàgines diàries servides. 

3.4.1.1 La Nit al Dia 
El setembre es va estrenar aquest nou programa informatiu del 33. Es basa en la 
fórmula de reflectir les principals informacions del dia d’una manera pausada, 
comentar-les amb protagonistes o especialistes i de seguir l’actualitat cultural i social 
de la franja nocturna a través de connexions en directe. “La Nit al Dia” es va convertir 
amb rapidesa en un nou espai de referència informativa. 

3.4.1.2 Info-k i Bon Dia, Catalunya 
En el balanç del 2002, pel que fa als informatius diaris, s’han de subratllar també els 
bons resultats de l’informatiu infantil-juvenil del K3, l’”Info-K”, amb una audiència 
mitjana de 100.000 espectadors, i les innovacions en el magazín d’actualitat “Bon dia, 
Catalunya”, que a partir de la seva integració en els Serveis Informatius va renovar la 
imatge i va incorporar un segon presentador. 
Finalment, cal esmentar l’impuls definitiu que ha tingut lloc al procés de digitalització 
de TVC, amb la digitalització de la Redacció dels Serveis Informatius totalment 
consolidada. L’objectiu d’aquesta digitalització és modernitzar tecnològicament el 
procés de tractament d’imatges dintre de l’empresa. Aquest procés, juntament amb la 
informatització dels arxius de documentació, permet als diferents professionals de 
l’empresa compartir tota la informació i accedir-hi de manera més ràpida des de 
qualsevol punt del sistema.  
Amb aquest sistema s’aconsegueix: 
• Substituir paulatinament la cinta magnètica del procés productiu per fitxers 
informàtics. 
• Compartir la informació entre els diferents departaments de l’empresa i entre 
diferents professionals d’un mateix departament. 
• Incloure l’edició no lineal i la incorporació de veus des del mateix lloc de treball. 
• Adaptar-se a diferents tipus de Producció i diferents mètodes de treball (per exemple: 
Informatius, Esports, Programes...). 
• Visionar els fitxers des de la xarxa i amb diferents nivells de qualitat de visionat. 
• Informatitzar els arxius de documentació. 
• Facilitar l’accés a les imatges i permetre la simultaneïtat d’accés a diferents 
persones. 
• Indexar automàticament i cercar ràpidament a través de “Key frames”. 
 

3.4.2 Informatius no diaris 

3.4.2.1 Especial Informatius 
En l’àmbit dels informatius no diaris, l’any 2002 va ser un any amb una alta producció 
de programes especials, renovació en alguns dels programes més consolidats i 
preparació de noves ofertes. 
Durant l’any 2002, els Serveis Informatius van produir més d’una vintena de programes 
especials. Alguns d’urgència, connectats amb l’actualitat més immediata, com el dels 
aiguats d’octubre al Baix Llobregat; l’emès amb motiu de l’obtenció d’una entrevista 
exclusiva amb M. Àngels Feliu, pocs dies abans de l’obertura del judici pel segrest 
d’Olot, o el produït per analitzar les causes de la violència en el món de l’esport, 
després d’un seguit d’incidents en camps de futbol.  
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En la línia de servei públic i contribució a la normalització col.lectiva, es van produir 
també una sèrie de programes divulgatius de la memòria històrica: una sèrie de quatre 
especials sota l’epígraf de “Franquisme: oblidar o recordar”, que incloïa reportatges 
sobre els exiliats catalans a França i sobre la lluita del maquis; dos programes sobre la 
recuperació de les institucions catalanes després de la transició, i, en l’àmbit de la 
història més recent, un reportatge que recordava les inundacions del Vallès de l’any 62 
i un altre sobre el desè aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona.  
Finalment es van produir també una sèrie de programes especials d’un contingut més 
social i cultural, com el dedicat a la rivalitat Madrid-Barcelona o el que retratava el món 
del voluntariat. 

3.4.2.2 30 minuts 
El programa setmanal de reportatges “30 Minuts” va tenir una molt bona temporada 
d’audiència, amb una quota de pantalla mitjana del 23,3 (més de 550.000 
espectadors). Durant el 2002, el programa va cobrir informativament els grans temes 
de l’actualitat, com l’enfonsament del “Prestige”, la crisi de l’Argentina o el conflicte del 
Pròxim Orient. El reportatge de més impacte de l’any va ser el treball d’investigació 
històrica “Els nens perduts del franquisme”, que va obtenir una molt àmplia repercussió 
social i va merèixer el Premi Nacional de Periodisme, entre altres guardons. 
 
Durant el 2002, d’altra banda, es va arribar a acords de distribució regular del 
programa amb cadenes de televisió de Portugal i Suècia. 
 

3.4.2.3 60 minuts 
Prosseguint amb l’objectiu d’oferir els millors reportatges produïts per cadenes de tot el 
món, “60 Minuts” va emetre el 2002 destacades produccions sobre el conflicte del 
Pròxim Orient, la sida (amb motiu de la conferència internacional celebrada a 
Barcelona) o la guerra de l’Afganistan, i va arribar a un dels seus rècords d’audiència 
amb un reportatge sobre la malaltia de la progèria, “Sabrina”, que va ser vist per més 
de 300.000 espectadors. 

3.4.2.4 Àgora 
De gener a desembre, aquest programa d’entrevistes i debats del 33 va fer 39 edicions 
en directe, tres de les quals realitzades des de platós exteriors: una emissió des del 
Parlament de Catalunya, una des del Parc Güell (amb motiu de l’any Gaudí) i una des 
del port de Muxía, a Galícia, per debatre la catàstrofe del “Prestige”. Els programes de 
més audiència van ser aquest últim del “Prestige”, un debat sobre l’actualitat política 
que va coincidir amb la decisió del govern espanyol de fer un homenatge mensual a la 
bandera, i un programa dedicat al tema dels embarassos en dones d’edat avançada. 
“Àgora” va emetre també algunes edicions especials, fora del seu dia d’emissió, per 
seguir i debatre temes d’actualitat molt immediata, com l’emès el dia de la segona 
volta de les eleccions presidencials franceses. 
A principis de temporada, el setembre, “Àgora” va renovar imatge i va avançar l’horari 
d’emissió a les 22,20, els dijous. 

3.4.2.5 Escena, Valor Afegit i altres 
El setembre del 2002 es va posar en marxa el programa “Escena”, al 33, dedicat a les 
arts dramàtiques, que es va seguir produint durant tota la temporada als Serveis 
Informatius fins a l’estiu del 2003, en què es va decidir assignar-lo a l’àrea de 
Programes. 
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També durant l’últim trimestre del 2002 es van fer tots els preparatius per a la posada 
en marxa del programa “Valor Afegit”, un espai de divulgació econòmica que arribaria 
a la graella del 33 el gener del 2003. 
El programa setmanal d’actualitat parlamentària, “Parlament”, el microespai diari sobre 
sostenibilitat, “El Medi Ambient”, i el clàssic estiuenc “De Vacances” (amb reportatges 
sobre gastronomia, museus insòlits i viatgers a llocs exòtics) es van seguir produint 
durant el 2002. 

3.4.3 Entreteniments 
L’any 2002 es caracteritza pel retorn televisiu del popular humorista Andreu 
Buenafuente amb el seu programa “Una altra cosa” i per l’èxit d’audiència del 
programa magazín “La Columna”, que dirigeix i presenta cada tarda la periodista Júlia 
Otero. 
Pel que fa als debats, cal destacar el programa “Coses que passen”, presentat i dirigit 
per Josep Cuní; i el programa “En camp contrari”, presentat per Pere Escobar. Tots 
dos han proposat diversos temes socials d’actualitat i han cedit la paraula al 
telespectador. 
La part cultural ha donat protagonisme a l’any Verdaguer i a l’any Gaudí, mitjançant la 
realització de programes especials que han aconseguit apropar encara més aquestes 
dues figures al gran públic. 
Per últim, com cada any, no han faltat a la seva cita els dos referents solidaris més 
importants de Televisió de Catalunya: La Marató de TV3, aquest any dedicada a les 
malalties inflamatòries cròniques; i La Setmana de TV3, que en l’edició d’enguany ha 
parlat exclusivament del trànsit. 

3.4.4 Documentals i nous formats 
Destinats a la programació de TV3, cal destacar la producció de 13 capítols de la sèrie 
documental “Històries de Catalunya” (emissió al 2003) i del programa “El Cim”, en 
l'àmbit de Nous Formats televisius, on també s'han produït 13 capítols nous de la sèrie 
“Veterinaris” i, en cooperació amb l'àrea d'entreteniment, 18 capítols del programa de 
debat i reportatges “En camp contrari”. Igualment, 8 capítols de la sèrie “Amors”, com a 
continuació d’”Explica'ns la teva vida”. 
En associació amb productores externes, s'han produït 14 capítols de la sèrie “Afers 
exteriors”, sota la direcció de Miquel Calçada, 13 capítols del programa “Catalunya des 
del mar” sobre el litoral català, 164 capítols del nou programa sobre els municipis 
catalans “Viure Catalunya” i un nou lliurament de 13 capítols d’”El meu avi”, basats en 
la biografia de personalitats destacades de la societat catalana. Altres espais produïts 
en associació amb la producció independent que es consoliden són el programa 
d'actualitat diària “En directe” i el setmanal “Entre línies”. 
Respecte al 33, es consolida la línia de programes de producció pròpia orientats al 
coneixement de la cultura popular dels diferents territoris del nostre país, com 
“Tarasca” o els sis capítols de la nova sèrie “Zona roja” sobre la guerra civil espanyola 
a Catalunya, i d'altres, com “Karakia”, orientats al foment de la integració i coneixement 
de les comunitats immigrants residents a Catalunya, a través del coneixement de la 
seva gastronomia i cultures d'origen, o “Punt Omega” dedicat a la difusió de les últimes 
innovacions científiques i tecnològiques. 
Pel que fa a la producció associada, destaquen com a novetats la sèrie de 13 capítols 
sobre la producció vinícola del país, “L'esperit del vi”, dirigida per Àngel Casas; els 21 
capítols de “De la terra” sobre els productes alimentaris de denominació d'origen 
catalana; els 41 capítols de “Comarques.doc” sobre el territori i la continuïtat, amb 33 
nous capítols, del programa “Thalassa”. A més, ha arrencat la producció d'una sèrie de 
13 capítols sobre els barris de Barcelona, en col.laboració amb Enciclopèdia Catalana i 
l'Ajuntament de Barcelona. 
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3.4.5 Destacats 

3.4.5.1 Dramàtics 
“El cor de la ciutat” es converteix, durant el 2002, en la telenovel.la més llarga de totes 
les produïdes per TVC -508 capítols al 31 de desembre del 2002- i la més vista, amb 
una mitjana de 720 mil espectadors i un 44% de share. En total, se’n van gravar 208 
capítols de 25’ i un capítol especial de 55’, cloenda de temporada (emissió al juliol del 
2002). 
Primera temporada de “Majoria Absoluta”, una comèdia familiar de 50’ creada i escrita 
per Joaquim Oristrell. Durant el 2002 vam produir 11 capítols emesos les nits de 
divendres. Últims 13 capítols de “Temps de Silenci”, una sèrie de Diagonal TV per a 
TVC, molt ben acollida pel nostre públic durant dues temporades. 
  

Tretze nous capítols de “Dinamita”, la producció de Trivideo per a TVC amb direcció 
d’El Tricicle (emissió al 2003). 
Quant al teatre, cal destacar les gravacions dels espectacles “Una nit d’òpera”, de La 
Cubana; “Poe”, un musical de Dagoll Dagom, i el musical “Gaudí”. 
En el format de sitcom, cal destacar: “Plats bruts” i “Jet Lag” 

3.4.5.2 Plats Bruts  
La producció de l’última temporada de “Plats Bruts”, amb 13 nous capítols i un especial 
de cloenda de la sèrie. Al llarg de quatre anys i 73 capítols de producció ha estat un 
dels grans èxits de TVC en el terreny de la ficció. 

3.4.5.3 Jet lag 
Iniciada durant el 2001, es consolida durant aquest any amb 15 nous capítols de 
producció. 

3.4.6 Infantils i juvenils 
Cal destacar la consolidació del K3, nascut a l’abril del 2001, com a canal infantil i 
juvenil de Televisió de Catalunya, amb una programació estructurada per franges i 
amb la finalitat d’entretenir, educar i informar. 
 
En la franja infantil, el Club Super3 ha potenciat la seva web oferint xats i correu-e 
gratuït a tots els associats, i s’ha convertit en la web infantil en català més visitada. 
En la franja juvenil, el “3XL.net” ha apostat i experimentat amb nous formats de peces 
innovadores i ha participat activament en la consolidació del concurs de maquetes 
Sona9, en col·laboració amb Catalunya Ràdio i la revista “Enderrock”. 
 
Al llarg de l’any 2002 s’han engegat dos nous programes: 

3.4.6.1 Web Clip 
Programa per descobrir el món d’Internet als nens i joves: és un microespai diari que 
selecciona les pàgines web més interessants i ofereix un directori classificat de 
recursos educatius i de lleure. 

3.4.6.2 Top Ten Tomàtic 
Programa de mitja hora setmanal d’alta interactivitat amb l’espectador que es basa en 
la música i els cantants i grups de moda catalans i internacionals com a eixos centrals 
de comunicació amb els joves. 
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Cal destacar que el K3 ha rebut el I Premi al mitjà de comunicació més compromès 
amb la gent jove, per la “sensibilitat de la seva programació”, atorgat pel Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya. 
 
La coproducció d’animació “La Lua i el món” va rebre el premi Valors per la seva tasca 
educativa en la protecció i la cura del medi ambient, en la VIII edició dels premis 
Zapping concedits per l’associació Telespectadors Associats de Catalunya. Els 
capítols d’aquesta sèrie infantil van ser doblats a l’aranès, de tal manera que els 
espectadors que ho desitgessin els podien seguir en aquesta llengua a través del 
sistema dual. 

3.4.7 Esports 
El Departament d’Esports de TVC ha tancat l'any 2002 amb un balanç de 1.271 hores 
de programació esportiva, 50 hores més que l'any 2001, de les quals 370 han estat a 
TV3 i 901 al 33. Aquest espai el configuren les transmissions, els programes i la 
informació. 
En les transmissions, el futbol ha estat l'eix central de la programació amb l'emissió de 
partits setmanals de 1a Divisió, 2a A i 2a B. El bàsquet ha incrementat la presència a 
l'Eurolliga, hi ha hagut la participació europea del Caprabo Lleida i el DKV Joventut a 
la ULEB Cup. D'altra banda, els èxits de Pau Gasol a l’ NBA han estat la causa d'un 
seguiment més exhaustiu d'aquesta competició, amb programació especial sobre la 
trajectòria del millor jugador català de bàsquet de la història. 
Un any més, la Fórmula 1 ha estat un dels productes de més prestigi que ha ofert 
TVC, seguint la línia ascendent del últims anys pel que fa a l'audiència. 
Cal destacar que TVC ha estat l’única televisió que ha emès a l'Estat aquesta 
competició. 
També s’ha de destacar el nombre de transmissions d'altres esports minoritaris, però 
importants al nostre país, com l'handbol, l'hoquei patins, l'hoquei herba, rugbi, 
waterpolo, voleibol, natació, atletisme... 
Així mateix, TVC ha mantingut el suport a les diferents seleccions esportives catalanes 
amb la transmissió de tots els partits que han disputat. 
En aquest punt, destaquem el partit Catalunya - Brasil del maig, on, per primera 
vegada, la Selecció Catalana va omplir el Camp Nou. La transmissió del partit va ser 
un èxit d'audiència, amb un 44,2% de share, i es va convertir en el partit d'una 
Selecció Catalana més vist. 
Quant als programes, la programació esportiva a TVC ha seguit una línia de continuïtat 
amb programes ja consolidats, com “Gol a gol”, “Els esports” (abans “TN/Esports”), 
“Minut zero”, i “L'entorn”, i també ha ofert noves propostes, com "Temps afegit", sobre 
la jornada futbolística; "Jocs de somni", dedicat als esports olímpics, i diferents 
programes especials com els que es van dedicar a Pau Gasol, Ladislao Kubala, la 
violència i el futbol i el 10è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona. 
TVC és entitat col.laboradora oficial de l’USAP, equip de rubgi de la Primera Divisió 
Francesa, mercès al contracte de col.laboració entre la CCRTV i el club de Perpinyà 
signat el 12 d’octubre. A més de la presència del logotip de TVC en la samarreta de 
l’USAP, l’acord estableix la transmissió en directe pel 33 dels partits de l’equip 
pertanyents a la Copa d’Europa Heineken. El mateix dia de la signatura del conveni, el 
33 va emetre l’enfrontament entre l’USAP i el Viadana italià. I el 15 de desembre 
següent es va transmetre el partit entre l’USAP i el Gloucester anglès. 
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3.5 Producció interna 
La producció de programes de TVC durant l’any 2002 ha obtingut les 2.196 hores 
(primera emissió), i ha destacat el creixement del nou segment Documentals/Nous 
Formats (aquesta xifra no inclou les produccions d’informatius i esports.). 
La distribució d’aquesta producció i la seva despesa, per tipologies de programes i per 
canal, es pot veure en els gràfics adjunts: 

3.5.1 Hores produïdes (primera emissió) per tipol·logia de 
programes 

Tipologia de programes 2001 2002 
 Entreteniments 91,34% 1.633 h 74,36 % 
 Dramàtics 7,37% 152 h 6,92 % 

 Documentals / Nous formats 1,29% 411 h 18,72 % 
 Total   2196 h   
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3.5.2 Despesa per tipol·logia de programes 
La distribució de la despesa de producció per tipologia de programes ha estat la 
següent: 

Tipologia de programes 2001 2002  
 Entreteniments 66% 45 % 

 Dramàtics 30% 28 % 

 Documentals / Nous formats 4% 27 % 

 

3.5.3 Hores produïdes (primera emissió) per canal 
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3.5.4 Tipol·logia de programes 
Cadena HORES % 

 TV3 1.412 64,3 

 33 596 27,1  

 K3 188 8,6 

 Total 2.196  

3.5.5 Despesa de producció per canal 

 

3.6 Àrea tècnica 
Durant l’any 2002, ha començat a funcionar, en l’àmbit d’Informatius, la producció 
digital, a partir del sistema informàtic dissenyat i desenvolupat pels departaments 
tècnics de TVC amb el suport d’Activa 3. En aquesta primera fase s’han instal·lat un 
centenar de punts d’edició no lineal a la redacció, equipats amb el programari “Natural 
News”, i es disposa de fins a 600 hores d’imatges de vídeo “on line”. Progressivament, 
ja al llarg del 2003, el sistema s’introduirà en les produccions d’esports i de programes 
d’entreteniment. 

3.6.1 Manteniment general i immobles 
Una obra de gran abast ha estat l’ampliació de les dependències d’explotació i 
producció del CPA, mitjançant la construcció d’un edifici modular de tres plantes, amb 
un total de 1.500 m2 construïts, annex a l’edifici actual de producció d’audiovisuals. 
L’increment d’espai permetrà endreçar els àmbits de treball dels equips de producció 
de programes, i fer una redistribució de les sales d’edició de vídeo, incloses les de la 
futura producció digital. 
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Durant la tardor, han començat els treballs d’ampliació i remodelació de l’aparcament 
de TVC. El projecte preveu que la seva capacitat augmentarà en unes 375 places, i 
serà d’ús exclusiu per als treballadors de l’empresa. 
 

3.6.2 Emissió tècnica 
L’any 2002 s’ha ampliat l’equipament de la multicontinuïtat, adequant-la als 
requeriments que demana la futura expansió de les emissions en el sistema de la 
Televisió Digital Terrestre. 
També en l’entorn de l’emissió tècnica, s’han incorporat magnetoscopis Betacam 
Digital per facilitar la difusió dels nombrosos programes realitzats al CPA en aquest 
format. 

3.6.3 Actualitats i Unitats mòbils 
S’ha endegat el projecte d’una nova unitat d’enllaços via satèl·lit, especialment 
equipada per a la producció (mescladors de vídeo i àudio), i amb control de dues 
càmeres mitjançant un sistema de fibra òptica. 
Al llarg de l’any s’ha substituït una sala de postproducció analògica per una innovadora 
sala de postproducció digital 2002. A més de tenir tots els seus components 
íntegrament digitals, disposa de la infraestructura de comunicacions necessària per 
efectuar retransmissions esportives, i permet editar de manera simultània les dades 
estadístiques de dos programes esportius.  

3.6.4 Explotació CPA 
Un cop instal·lada la graella d’il·luminació al plató 2, s’ha endegat la primera fase de la 
instal·lació dels controls d’estudi (vídeo i àudio), control tècnic i taula de llums. És 
previst que l’explotació regular al nou estudi 2 pugui començar el segon semestre del 
2003. 
Ha prosseguit l’ampliació del parc de magnetoscopis Betacam Digital, constituït en el 
format estàndard dels programes de ficció i entreteniment. 
També durant el 2002 s’ha endegat el projecte de transformar el plató 5 en un estudi 
de decorats virtuals, apte per a la gravació amb dues càmeres de presentacions i 
entrevistes de petit format. 
Una acció global important ha estat la reposició de les consoles de titulació de 
caràcters. Es disposa ara d’un model homogeni per als departaments d’explotació i 
d’emissió, la qual cosa facilita la connexió de totes les unitats via xarxa informàtica. 
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3.7 Comercial 

3.7.1 Quota inversió / Quota audiència (rati) 

 
TVC ha estat, al llarg del 2002, la televisió pública amb el rati més elevat, 10 punts per 
sobre de l’immediatament inferior. 

3.7.2 Inversió per cadenes 
Nota: Imports abans dte. agència 

 
La bona combinació dels tres vectors (ocupació, preu i audiència) que influeixen en 
l’increment de la facturació publicitària, ha estat determinant a l’hora d’obtenir els 
resultats de l’exercici 2002. 
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3.7.3 Índex d’ocupació publicitària 
% Ocupació 

 TVE1 La2 T5 A3 TV3 K3-33 TVG ETB1 ETB2 TVM C9 Punt 2  Canal Sur C2A CLM 

 12,8 10,3 15,0 15,2 7,0 3,6 6,9 3,0 7,5 8,7 8,0 1,5  6,9 1,7 1,2 

 

 
Font TN Sofres. 
 
Per al càlcul s’han tingut en compte tots els tipus de publicitat excepte l’emesa dins els 
programes. A les cadenes d’àmbit estatal amb circuits se’ls ha afegit la publicitat de la 
desconnexió Catalunya.  
 
L’evolució econòmica de l’exercici 2002 ha estat positiva i no només s’ha ajustat a les 
expectatives previstes en el Contracte-Programa, sinó que les ha millorat. I això ha 
estat així mercès a l’evolució positiva dels ingressos publicitaris –s’ha superat la xifra 
pressupostada en l’inici de l’exercici- i a l’esforç per la contenció de la despesa i 
l’estricte compliment del Contracte-Programa. 
El 2002, la facturació publicitària de TVC va ser de 121.357.000 euros, la qual cosa 
suposa un increment del 2,7% respecte del 2001, en què els ingressos van ser de 
118.200.000 euros. Aquesta dada és especialment important si es té en compte que 
globalment la inversió publicitària en televisió va baixar un 2,5%. És a dir, que TVC va 
ingressar 3 milions d’euros més el 2002 que el 2001 i 5,8 milions d’euros més dels que 
tenia pressupostats en l’inici de l’exercici. 
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3.8 Màrqueting 
L'any 2002 és un any de continuïtat en relació a les tasques pròpies del departament 
de Màrqueting de TVC. Cal destacar el disseny i la preparació dels actes de 
commemoració del vintè aniversari de TV3, que s’han d’organitzar el 2003.  
Pel que fa a la promoció de programes es pot remarcar, a diferència d'altres anys, les 
campanyes multiproducte que comuniquen al telespectador l'emissió de "paquets" de 
programes, creant-ne més d'una versió.  
Quant a la planificació dels tràilers, s'ha començat a desenvolupar un programa que 
permetrà una planificació per targets més acurada a mig termini. Aquest nou programa 
farà possible obtenir informes sobre els resultats de les nostres campanyes amb el 
mateix llenguatge que utilitza el departament comercial. 
S'ha editat un nou llibret per lliurar a les visites escolars, amb informació actualitzada. 
Aquest document té un objectiu eminentment didàctic.  
En aquest sentit, també s'ha redissenyat tot el circuit de visites i s'ha incorporat la 
possibilitat que les escoles que visiten Televisió de Catalunya puguin enregistrar en 
vídeo la seva estada. 
Hem començat la primera fase de remodelació del control d'accés. 
S’han signat convenis de col.laboració amb l’USAP de Perpinyà, el Museu 
Guggenheim de Bilbao, el Festival de Perelada i el Festival de Sitges.  
En l’apartat d’organització interna del departament, cal destacar la separació de 
funcions i gestió pressupostària entre el departament d’imatge corporativa i promoció 
de programes, que ha estat molt positiva i ha permés una eficient planificació de les 
tasques. 
S’ha començat a desenvolupar un programa que permetrà una planificació per targets 
més acurada a mig termini amb l’objectiu d’aconseguir una valoració de les 
campanyes corporatives i de programes. Aquest nou programa farà possible obtenir 
informes sobre els resultats de les nostres campanyes amb el mateix llenguatge que 
utilitza el departament comercial. 

3.8.1 Imatge corporativa 
S'ha col.laborat amb l'ASI i amb el departament de Recursos Humans en el disseny 
d'un Portal Intern, que ha d’entrar en funcionament a principis del 2003. El seu objectiu 
és poder oferir més possibilitats d'informació als treballadors de TVC, millorar la 
comunicació interna i optimitzar la gestió de determinats tràmits burocràtics de l’àmbit 
d’administració de personal, a través de les eines de servei dissenyades dins del 
Portal. 
S’ha creat també un nou circuit de visites per a les escoles i s’ha actualitzat i millorat el 
contingut de la revista que es lliura a tots els visitants. 
La remodelació del control d’accés en l’entrada principal a les instal.lacions de TVC 
també s’ha renovat. Totes les visites i convidats als programes accedeixen per 
aquesta entrada. S’han instal.lat unes vitrines a través de les quals pretenem 
comunicar la imatge de TVC, ja que es decoren en funció dels canvis de continuïtat de 
TV3. S’ha assolit un 50% de la remodelació, que finalitzarà al llarg del 2004. 
Identitat corporativa: amb l’objectiu d’ampliar al màxim la informació relativa a la 
identitat corporativa (normes d’estil i aplicació de logotips), s’ha obert la possibilitat 
d’accedir-hi a través de la web de TVC. 
Aquest any cal destacar la posada en marxa d’una nova continuitat de TV3, que preten 
incorporar les reflexions fruit d’un estudi de la imatge de la cadena. És una continuitat 
molt innovadora que en permet una personalització en funció de l’època de l’any 
(tardor, estiu, primavera i hivern). D’altra banda, també ens permet “vestir” la cadena 
en determinades dates com el dia de Sant Jordi, la Diada, etc. 
Les campanyes corporatives han continuat marcant les temporades de la programació: 
espots de tardor i estiu, espot de Nadal i espot de lideratge. Els espots dels programes 
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ja molt consolidats com “La Marató” i “La setmana de TV3”, han estat resposanbilitat 
d’aquest departament. 

3.8.2 Col·laboracions externes 
Al llarg de l’any s’ha arribat a acords de col•laboració amb activitats culturals i 
musicals. Cal destacar el Grec, l’Auditori, Teatre Nacional de Catalunya, Festival de 
Sitges, Sònar, Planet Futbol, any Gaudí, etc. També s’ha presentat la pel·lícula per a 
cinema “Los Balseros”. 

3.8.3 Relacions Públiques 
Relacions Públiques ha continuat donant suport als diferents programes de TVC, 
atenent els convidats, així com organitzant tot el relacionat amb l’atenció a tercers en 
les presentacions que al llarg de l’any ha fet TVC (rodes de premsa, festa dels súpers, 
festa d’estiu, etc.). També ha estat l’encarregada de coordinar les visites de les 
escoles, de grups de jubilats i descapacitats. Han estat un total de 8.928 visites. 

3.8.4 Promoció de programes 
Quant a la promoció de programes es poden remarcar, a diferència d'altres anys, les 
campanyes multiproducte que comuniquen al telespectador l'emissió de "paquets" de 
programes, creant-ne més d'una versió. La producció ha augmentat en relació als 
altres anys, comptant amb els mateixos recursos. Caldria destacar l’esforç de 
promoció en sèries com ”Barri”, “Psico Express”, “Mirall Trencat” i “Plats Bruts”, així 
com el llançament dels nous Informatius de TVC. 
El nombre total de tràilers editats és de 2.083, dels que el 43% corresponen a TV3, el 
49% al 33 i el 9% al K3. 

3.8.5 Recerca i desenvolupament 
Al llarg del 2002 s’han fet els següents estudis: Imatge i posicionament de TV3, Test 
qualitatiu i quantitatiu de la sèrie “Barri”, estudi semiòtic dels grafisme dels telenotícies, 
estudi de la imatge i posicionament del K3 entre els adolescents, segona enquesta de 
consum i imatge de les cadenes de televisió, test sobre el nou format del telenotícies, 
estudi de “La Columna” per marcar l’estratègia de rellançament després de les festes 
de Nadal. 
Es continuen elaborant els estudis de tendències televisives de França, Regne Unit i 
Estats Units. 
També continua vigent l’acord amb la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB 
perquè els estudiants facin pràctiques al Departament. Aquest any hi han vingut dos 
grups d’estudiants. 
Al marge de l’increment d’activitat que suposa el creixement mantingut del nivell de 
contractació, al llarg de l’any 2002 el departament ha anat assumint definitivament la 
gestió de personal de la resta d’empreses de la Corporació, exceptuant Catalunya 
Ràdio, amb la incorporació de dues persones que, des de Serveis Generals, ja es 
feien càrrec bàsicament dels aspectes administratius d’aquesta gestió.  
S’han escollit delegats de personal o comitès d’empresa a Serveis Generals, 
Interactiva i Multimèdia. A Serveis Generals s’ha iniciat la renegociació de l’adhesió al 
conveni de Televisió de Catalunya. A Multimèdia s’ha negociat un pacte d’empresa a 
partir del conveni de sector aplicable. A Interactiva s’està pendent que els delegats de 
personal presentin una proposta de pacte d’empresa. 
A més s’han iniciat en aquestes empreses l’aplicació del contingut de la llei de 
prevenció de riscos laborals, amb la col·laboració de la Mútua Cyclops. 
El febrer es va signar el novè conveni (2001-2004) de Televisió de Catalunya i el juny 
es va iniciar la negociació del cinquè conveni amb l’Associació d’Actors. 



 23 

Les comissions paritàries i els tribunals de selecció han seguit tractant els temes amb 
un alt nivell de possibilitat d’acord, la qual cosa, com ja va passar l’any passat, 
afavoreix que es puguin desencallar alguns temes pendents fa força temps. 
Aquest any s’han celebrat eleccions per escollir nou Comitè d’Empresa amb un 
resultats lleugerament diferents de la composició anterior. Per primer cop, Comissions 
Obreres i el Sindicat de Periodistes s’han presentat per separat. 
Les representacions de Comissions Obreres, Sindicat de Periodistes i CGT s’han 
mantingut més o menys com fins ara. Ha aparegut amb certa força una nova 
candidatura de treballadors de TVC (derivada del Comitè d’Empresa anterior al 1998), 
la UGT ha perdut la meitat dels seus representants i ha desaparegut l’APLI. 
La composició del nou Comitè és (entre parèntesis la composició anterior) : 
  

 Comissions Obreres 10 (11) 

 Sindicat de Periodistes 4 (3) 

 Candidatura treballadors TVC  4 (0) 

 CGT 3 (3)  

 UGT  2 (4) 

 APLI 0 (2)  

  
El volum global de contractació ha estat superior al de l’any 2001, encara que 
l’increment ha estat molt inferior al de l’any 2001 respecte al de l’any 2000. 
L’evolució de la mitjana de contractació en els tres últims anys és la següent : 

 Any 2000 1615 

 Any 2001  1749 

 Any 2002 1782 

 
  

Pel que fa a Selecció s’han dut a terme 11 concursos, amb un total de 2.255 candidats 
presentats. A través dels 28 convenis que s’han firmat, han fet estades de pràctiques 
214 alumnes universitaris. En l’àmbit de la formació professional, 40 estudiants han 
realitzat també les seves pràctiques a TVC. 
El pla de formació ha tingut dos objectius bàsics: continuar incidint en el procés de 
formació en noves tecnologies aplicades al camp audiovisual i iniciar la formació en 
prevenció de riscos laborals. Altres accions formatives destacades han estat la millora 
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de la dicció i entonació adreçada a periodistes, el perfeccionament de les eines de 
microinformàtica i la formació dirigida a la promoció interna. 
Tot això ha representat un augment significatiu del nombre de cursos i d’alumnes 
respecte d’anys anteriors, que no es reflecteix directament en el nombre d’hores de 
formació, ja que alguns cursos han estat de curta durada. 
S’ha desenvolupat, juntament amb Màrqueting i l’ASI, el nou Portal Intern. 
La Comissió de Valoració ha iniciat la tasca de definir i valorar tots els llocs de treball, 
en aplicació dels acords aconseguits en el novè conveni. Aquesta tasca es 
desenvoluparà també durant l’any 2003 i està prevista la seva aplicació a principis del 
2004. 
El Servei Mèdic, que presta també el seu servei dins l’àmbit del Servei de Prevenció 
en matèria d’ergonomia, medicina del treball i psicosociologia aplicada, ha realitzat un 
total de 1637 consultes assistencials i 637 reconeixements mèdics.  
El setembre s’ha incorporat un responsable de prevenció de riscos laborals que té com 
a responsabilitat aplicar i desenvolupar les obligacions derivades de la llei de 
prevenció de riscos laborals, la gestió dels plans de prevenció que garanteixin la 
seguretat laboral dels treballadors de TVC i la coordinació amb les empreses que 
presten els seus serveis a les nostres instal•lacions o en actes externs organitzats per 
nosaltres. 
A partir de la incorporació del responsable de prevenció s’han anat concretant un 
seguit d’actuacions que van començar amb el compromís de la direcció amb la 
prevenció de riscos laborals. S’ha creat definitivament el Servei de Prevenció propi al 
qual l’empresa està obligada legalment.  
S’ha tancat la primera fase de l’avaluació de riscos de tots els llocs de treball, incloses 
les delegacions, s’ha impartit formació en prevenció a un primer grup d’uns 400 
treballadors, s’han fet diferents estudis i investigacions en matèria preventiva, i s’ha 
encomanat una primera auditoria sobre el nostre sistema de gestió de la prevenció que 
es realitzarà el primer trimestre del 2003. 
Als quadres de dades següents es mostren les xifres i els gràfics d’evolució de la 
contractació, la distribució de la plantilla fixa per edats i sexe, i les dades del pla de 
formació i la seva evolució els darrers anys. 

3.8.6 Plantilla TVC a 31.12.02 
(nombre de persones contractades l’últim dia del mes) 

 FIX  INTERÍ OBRA EVENTUALS PRÀCTIQUES TOTAL 
 

Direcció  9 
0 1 1 0 11 

 
Gabinet de Direcció 

138 14 6 2 0 160 

 Informatius 262 
26 23 21 2 334 

 
Esports  

80  2  16 8 0 106 

 
Màrqueting 26 

0 0 2 0 28 

 
Producció 

306 24 89 25 0 444 
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Tècnica / Explotació 497  
54 33 49 0 633 

 
Comercial  

33 0 0 1 0 34 

 
Recursos Humans / Seguretat  

36 3 0 0 0 39 

 
Programació TV3 

28 0 0 0 0 28 

 
Programació 33 2 0 

1 0 0 3 

 
Programació Inf / Juv (K3)  14 1 0 0 0 15 

 
TOTAL 1.431 124 169 109 2 1.835 
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3.8.7 Plantilla mitjana de  TVC 2002 
(a partir de persones contractades l’últim dia del mes) 

FIX  INTERÍ OBRA EVENTUALS PRÀCTIQUES TOTAL 
 

Direcció  8 
0 1 0 0 9 

 Gabinet de Direcció 
138 12 4 2 0 150 

 Informatius 252 
25 23 17 2 319 

 Esports  
80  2  15 7 0 104 

 
Màrqueting 26 

0 1 2 0 29 

 
Producció 

301 25 92 24 0 442 

 Tècnica / Explotació 493 
44 27 40 0 604 

 
Comercial  

33 1 0 0 0 34 

 
Recursos Humans / 
Seguretat  

35 2 0 1 0 38 

 
Programació TV3 

27 1 0 1 0 29 

 
Programació 33 3 0 

0 0 0 3 

 Programació Inf / Juv (K3)  14 0 1 0 0 15 

 
TOTAL 1.410 112 164 94 2 1782 
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3.9 Premis 

3.9.1 Premis a programes 
 
• “Thalassa”: 
o Premi Nit de Vela de TV. 
o Premi de Promoció Turística. 
 
• Premis Zapping del TAC (Telespectadors Associats de Catalunya): 
o “Gol a Gol”: Millor programa esportiu. 
o “Rovelló”: Millor sèrie d’animació infantil de producció pròpia. 
o “Thalassa”: Millor programa documental. 
 
• ibest Award: 
o “Sputniktv.com”: Música, Televisió 
o “www.super3.net”: Infantil, Televisió 
 
• Premi Narcís Monturiol a la Fundació La Marató 
 
• Venice International Televisión Festival a: 
o “La memòria i el perdó”: Minisèries 
o “Carles, Príncep de Viana”: Premi Canal Grande Award a TV Movie. 
 
• “Entre línies”: 
o Premi Micròfon de Plata. 
o “Pares especials”, Premi Civisme als Mitjans de Comunicació. 
o “Viatge cultural”, Premi de Promoció Turística. 
 
• “El gran secret”, Platinum Award del WorldFest. 
 
• “Labor professional”, del programa “30 minuts”, al Festival Internacional de Cinema-
Illes Balears. 
 
• “Billy Budd”, Premi Multicàmera TV dels Vienna TV Award. 
 
• “Els nens perduts del franquisme”, del programa “30 minuts”: 
o Premi Nacional de Cultura. 
o Primer Premi de Comunicació dels Premis Ciutats de L’Hospitalet. 
o Premi Àngel de Bronze de Periodisme. 
o TV News: Programs; Best Investigative Report, del The New York Festival. 
 
• “Franquisme: oblidar o recordar”, Primer Premi a la memòria popular dels Premis 
Primer de Maig. 
 
• Serveis Informatius, Premi Joan Alsina Hurtos. 
 
• “Chomón”: 
o Primer Premi dels Premis Cinema Rescat. 
o FIAT/IFTA/TV Archive Award 
• “Joc brut”, Premi a l’esportivitat Joan Creus de l’Ajuntament de Granollers. 
 
• “Río Negro”, del programa “Terra”, Premi Ajuntament de Berga del Festival del Riu. 



 28 

• “Info K”, Premi Atlas/Medi Ambient i Salut Laboral, de la UGT, a la millor iniciativa de 
divulgació del medi ambient. 
 
• TV3, Millor cadena/plataforma de TV dels Premios Control. 
 
• K3-33, primer premi al mitjà de comunicació més compromès amb la gent jove. 
 
• “El preu del desig”, del programa “Terra”, premi al millor document televisiu dels 
Premis Canal 4. 
 
• “Reportatge sobre la Setmana Santa”, dels Serveis Informatius, Premi Ciutat de 
Tarragona de Comunicació. 
 
• Tinc remordiments”, de la sèrie “Plats bruts”, Premi Ondas. 
 
• “Solidaris fora de llei”, del programa “30 minuts”, Premio RTVA a la Comunicación 
Audiovisual. 
 
• “Stowaway Children”, del programa “30 minuts”, Special Humanitarian Award de les 
Nacions Unides del Festival Internacional de Televisió de Barcelona. 
 
• “Temps de Neu”, Premi Nivalia. 
 
• “El Temps”, Premi Micròfon de Plata. 
 
• “Balseros”, Millor Documental Estranger en el Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano. 
 
• “Viudes: penes i penúries”, del programa “30 minuts”, Premis equitat-diferència. 
 
• “La Columna”: 
 
o Premi Ecovidrio. 
 
o Premi Atlàntida de la Nit de l’Edició. 
 
• “Cuines”, Millor tasca de divulgació de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. 
 
• “De vacaces”, Premis Promoció Turística: 
o “De vacances”. 
o “Superrutes del Club Super3”. 
o “Divines vacances”, del programa “Tarasca”. 
o “El Medi Ambient”. 

3.9.2 Premis a professionals 
• Premi Àngel de Bronze de Comunicació Audiovisual a la trajectòria professional per a 
Júlia Otero. 

3.10 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/tvc2002.pdf 
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4 Catalunya Ràdio 

4.1 Catalunya Ràdió 

4.1.1 Programes 

L'any 2002, Catalunya Ràdio ha volgut donar un cop de timó i ha introduit diverses 
novetats a la seva programació per potenciar-la i estar preparats davant una novena 
temporada de lideratge ininterromput al mercat radiofònic català.  
 
Tot i que, de sempre, l’èxit de la nostra programació s’ha basat en la solidesa i 
l’estabilitat de la graella, és bo que també s’aposti per noves fórmules que, sense 
malmetre els grans valors aconseguits amb anys de treball, millorin un producte i una 
fórmula guanyadores. El secret és evolucionar des de l’èxit i buscar 3 noves línies 
d’actuació: reforçar programàticament aquells temes que sabem que interessen a la 
societat d’avui, obrir finestres al públic jove que s’incorpora a la ràdio convencional i 
amplificar la potència dels nostres grans programes, aquells que ens han fet ser la 
ràdio líder i que conformen l’esquelet bàsic de la programació. 
 
En aquest sentit, introduïm el programa “Economia i empresa” en la graella diària de 
Catalunya Ràdio en un intent de donar la importància que li pertoca a una temàtica 
específica com l’economia que és un dels motors de la societat actual. Entrem també a 
la temporada regular un programa de vocació jove com és el musical “Intronit” que 
durant dos anys s’ha rodat en les programacions d’estiu de l’emissora, i finalment 
incorporem a la graella el millor que s’ha sentit durant la setmana dels grans espais de 
Catalunya Ràdio (“El matí de Catalunya Ràdio”, “Versió original” i l’espai “Alguna 
pregunta més?”). 
D’aquesta manera, obrim tres noves grans apostes que complementen una 
programació líder i sense competència. Les dades d’audiència de l’EGM tornen a 
donar a Catalunya Ràdio el lideratge absolut al país i tanca l’any 2002 amb una 
audiència de 556.000 oients diaris. La força de l’emissora es veu amb el fet que 
Catalunya Ràdio és líder des de les 6 dels matí a les 9 del vespre. En que el programa 
més escoltat del país és “El matí de Catalunya Ràdio”, amb Antoni Bassas, amb una 
audiència de 290.000 oients diaris. En que els 3 magazins de l’esmissora son líders 
(“El matí de Catalunya Ràdio”, “Versió original” i “El suplement”). En que dels 6 
programes més escoltats a Catalunya entre setmana, 3 son de Catalunya Ràdio (“El 
matí de Catalunya Ràdio”, “Versió original” i “Catalunya matí”); i en que dels 4 
programes més escoltats al cap de setmana, 3 son de Catalunya Ràdio (“El 
suplement”, “Tapias variades” i “Els viatgers de la gran anaconda”). 
 
Amb aquestes dades es confirma la tendència dels últims anys que diu que, tot i el 
naixement de noves emissores en català, la nostre audiència no se’n ressenteix i que, 
contrariament al que es podia pensar, la diversitat d’oferta radiofònica dona com a 
resultat un augment global de l’audiència de ràdio en català. 
L’objectiu de Catalunya Ràdio és continuar creixent, i per això les noves propostes 
aporten solidesa al projecte i elements suficients per poder buscar nous públics 
objectius diferents als actuals.  
Durant l’any 2002, el lideratge de Catalunya Ràdio s’ha posat de manifest amb 
exemples ben clars. Per segon any consecutiu, hem omplert la sala gran del Teatre 
Nacional de Catalunya amb motiu del dia Internacional del teatre. Aquesta vegada ha 
estat el programa “Versió original” que s’afageix al ple que l’any anterior va fer “El matí 
de Catalunya Ràdio”. El programa que dirigeix Antoni Bassas va omplir també un espai 
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emblemàtic durant l’any Gaudí com és La Pedrera combinant la presència en directe al 
programa amb una visita guiada per l’edifici de vivendes més emblemàtic de 
l’arquitecte de Reus. “El matí de Catalunya Ràdio” es va convertir també en el primer 
programa de ràdio que s’emet des del Palau de la Generalitat. Va ser el dia de Sant 
Jordi amb motiu de l’esmorçar que tradicionalment ofereix el President de la 
Generalitat als representants més destacats de la societat civil catalana. La majoria 
d’ells van passar pels micròfons del programa. 
L’any 2002 ha tingut també sortides molt més llunyanes i amb una qualitat informativa 
innegable. L’11 de setembre, els programes “Catalunya nit” i “El matí de Catalunya 
Ràdio” es van fer en directe des de Nova York amb motiu del primer aniversari de 
l’atemptat contra les Torres Bessones. Antoni Bassas, Gaspar Hernández i un 
important grup de redactors i productors van fer possible que l’11 de setembre es vivís 
amb declaracions de primera ma des de la Zona Zero de Manhattan. L’empresa va ser 
complexa ja que l’esforç per cobrir informativament un esdeveniment de primer ordre 
mundial com aquest no havia de deixar en segon terme una data tan especial com la 
Diada Nacional de Catalunya.  
L'any 2002 ha aportat també nous premis a la llarga llista de guardons del grup 
d’emissores. Catalunya Informació va rebre el Premi Ondas al millor programa de 
ràdio. El programa “Versió original” va guanyar el Premi Ràdio Associació de 
Catalunya al millor programa de ràdio, el programa “En guàrdia!” va ser premiat amb 
l’Òmnium Cultural de ràdio i el programa “Els viatgers de la gran anaconda” va rebre el 
Premi Mañé i Flaquer de periodisme turístic.  

4.1.2 Tipus de programes de Catalunya Ràdio 
Informatius 1.508 17,22% 

 Esportius 1.092 12,46% 

 Magazins 2.132 24,34% 

 Programes participació 650 7,42% 

 Musicals 1.650 18,83% 

 Temàtics, divulgatius i d'autor 1.728 19,73% 

 Total 8.760 100,00% 

4.1.3 Serveis informatius 
Durant l'any 2002, els informatius de Catalunya Ràdio han continuat liderant el 
panorama radiofònic del país. La majoria d’informatius: Catalunya Matí, L’Informatiu 
del Migdia, Catalunya Vespre i els Informatius del Cap de Setmana són liders 
d’audiència en les seves franges horàries. El Catalunya Nit va guanyant cada vegada 
més oients i ja s’ha situat com el segon més escoltat amb l’objectiu que acabi sent 
líder a la seva franja. D’altra banda, segons els últims informes d’audiència, Catalunya 
Informació ha assolit la xifra de 101.000 oients diaris.  
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4.1.3.1 Catalunya Matí (6:00 – 8:00) 
Edita i presenta: Lluís Urpí 
El despertador que incorpora moltes seccions i presenta les primeres entrevistes del 
matí. 
Col·laboradors: Pere Martí, Jordi Fortuny, Toni Moreno, Josep Vila, Albert Saez i Pere 
Vilanova. 

 

 

4.1.3.2 L’informatiu del Migdia (14:00 – 14:35) 
Edita i presenta: Jordi Lucea 
El que passa en aquest instant. En directe. 
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4.1.3.3 Catalunya Vespre (19:00 – 20:05) 
Edita i presenta: Kilian Sebrià  
L'entrevista i el reportatge complementen la informació del moment. 

 

4.1.3.4 Catalunya nit (22:00 – 23:00) 
Edita i presenta: Gaspar Hernández. 
La tertúlia i l'anàlisi és la millor oferta per tancar el dia. 
Col*laboradors: Màrius Carol, Francesc Marc Álvaro, Jordi Bosch, Albert Sáez, Josep 
M. Terricabras, Pere Martí, Agustí Colominas, Miquel Porta Perales, Margarita Robles, 
Joan Maria Clavaguera, Rafael Nadal, Jordi Busquets. 
Comentaristes: Joan Clavera, Vicent Partal. 
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4.1.3.5 Els informatius del Cap de Setmana (14:00 – 14:30, dissabte i 
diumenge; 19:00 – 19:30, diumenges) 

Edita i presenta: Lídia Pràdanos 
L'actualitat amb un ull posat constantment al temps i al trànsit. 

 

 

4.1.4 Esports 
Els programes del Departament d'esports son un referent dins del món esportiu català. 
El Departament d'Esports de Catalunya Ràdio treballa en el seguiment diari de 
l'actualitat esportiva en els diferents segments de la programació de les emissores. 
Tres programes diaris- de dilluns a divendres- i cinc programes durant els caps de 
setmana engloben la programació setmanal esportiva. Amb les franges horàries que 
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després s'exposen, representa el seguiment actiu del Departament d'Esports durant 24 
hores al dia. 
Catalunya Ràdio fa durant la temporada les transmissions de partits de futbol amb 
participació d'equips catalans. Al futbol amb el F.C.Barcelona,el R.C.E. Espanyol, i el 
CF Terrassa. "Futbol a Catalunya Ràdio" amb Joaquim M.Puyal, és un programa que 
engloba les retransmissions del F.C.Barcelona, R.C.E. Espanyol, i el FC Terrassa 
sense oblidar altres punts d'informació esportiva. "Bàsquet a Catalunya Ràdio" amb 
Eudald Serra, Carles Vila i els comentaris tècnics de Joan Creus. Es tracta d'un 
programa amb les transmissions dels partits de bàsquet dels equips catalans que son 
a les competicions internacionals a mes de les diferents competicions d'àmbit estatal.  
El Departament d'Esports participa també en els butlletins horaris de Catalunya Ràdio i 
en els programes informatius "Catalunya Matí" (dos blocs d’informació esportiva entre 
les 06.00 i les 8.00), "El matí de Catalunya Ràdio" (de 8.00 a 9.00), "Catalunya 
Vespre" i "Catalunya Nit". 
Durant l’any 2002 el seguiment de l'activitat esportiva s’ha centrat en el dia a dia i en 
els esdeveniments esportius mes importants amb participació catalana. el Mundial de 
Motociclisme així com les habituals proves ciclistes com el Tour, la Vuelta o la Volta a 
Catalunya o les competicions de tennis com Roland Garros, Wimblendon, el Trofeu 
Godó o el Mundial de Futbol on el departament d'esports hi ha es sempre informant 
tant per Catalunya Ràdio com per Catalunya Informació. El Departament d’esports fa 
diariament desconexions a Barcelona, Tarragona, Girona i LLeida.  
La feina d'aquest Departament d'Esports incideix en altres emissores de la casa. 
Participa també a "Catalunya Informació" amb dos blocs informatius d'esports cada 
hora de dilluns a diumenge durant les 24 hores d'emissió. 
L'aportació del Departament d'Esports a Catalunya Ràdio ens situa setmanalment 
sobre les 60 hores d'antena entre els programes informatius, esportius i les 
retransmissions esportives.  

4.1.4.1 Programes d’informació esportiva 
"L'Esport al Punt". Jordi Iturria. (de dilluns a divendres de 14.35 a 15.00) 
"Força Esports". Santi Carreras. (de dilluns a divendres de 20,05 a 21.00) 
"No ho diguis a Ningú" . Jordi Basté.(de dilluns a dijous de 0.00 a 01.30 i els 
diumenges de 23.00 a 01.00). Els divendres el programa l'edita Eduard Pujol 
"La Jornada" Oscar Fernández (els diumenges de 18.00 a 21.00) 
"L'esport al punt" cap de setmana (dissabte i diumenge de 14.30 a 15.00) i "Força 
Esports"- cap de setmana (dissabte de 19.30 a 20.00) amb Montse Mir. 

Catalunya Ràdio 
Minuts d'emissió programes 
d'esports 

Minuts d'emissió en programes 
informatius 

 Catalunya Matí   2.600 

 El Matí de C.Ràdio   780 

 L'Esport al punt 6.840   

 Força Esports 11.600   

 No hi diguis a ningú 27.000    
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Catalunya Vespre   500 

 Butlletins horaris 7.600   

 Transmissions 18.800   

 La Jornada 7.920   

 Caps setmana/Diumenge 
migdia 

3.300   

 TOTAL 83.060 3.880 
 
Catalunya Informació Minuts d'emissió esports 

 Blocs diaris 57.720 

 Blocs caps setmana 31.200 

 Transmissions directe 900 

 TOTAL 89.820 
 
Durant l’any 2002 es va mantenir la presència de les desconnexions durant el 
programa Força Esports i també a Catalunya Informació. En aquests espais es fa 
informació esportiva especifica de les comarques de Lleida, Girona, Tarragona i 
Barcelona. 
 

DESCONNEXIONS 
Minuts d'emissió 
CR 
Lleida 

Minuts d'emissió 
CR 
Tarragona 

Minuts d'emissió 
CR 
Girona 

Minuts d'emissió 
CR 
Barcelona 

 Catalunya Ràdio 1.800 1.800 1.800 1.800 

 Catalunya Informació  2.000 2.000  2.000  2.000  

 TOTAL 3.800 3.800 3.800 3.800 
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4.1.4.2 Total 
Minuts d'emissió en programes d'esports Minuts d'emissió en programes informatius 

 Catalunya Ràdio 83.060 3.880  

 Catalunya Informació 89.820   

 Desconnexions Delegacions 11.400   

 TOTAL 184.280 3.880 

 TOTAL EMISSIÓ 188.160  

4.1.5 Catalunya Ràdio al món 
Catalunya Ràdio té corresponsals a les principals capitals del món.  
 
Brussel.les: Marc Vidal 
París: Montserrat Casals (fins juny del 2002) 
Londres: Anna Cortadas 
Frankfurt: Joan Esteller 
Roma: Eduard Rubió 
Moscou: Lurdes Garcia 
Jerusalem: Eugeni Garcia 
Mèxic: Elisabet Sabartés (fins juny del 2002) 
Washington: Diana Negre 

4.2 Catalunya Informació 
Catalunya Informació, l'emissora informativa de Catalunya Ràdio, ja és un canal 
absolutament consolidat en molts sectors de la societat catalana: universitari, 
empresarial, polític, periodístic, etc. i una audiència fixa situada entre els 100.000 i els 
140.000 oients, segons l’EGM. Un canal líder de 24 hores de ràdio informativa. 
 
Gràfic d’estructura del bloc informatiu 
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4.2.1 L’oferta de Catalunya Informació es basa en tres eixos 

4.2.1.1 L’última hora cada 15 minuts: 
Cada quart d'hora, als titulars i als recordatoris es repassa el més nou i important del 
moment. A més, es treballa amb l'objectiu d'oferir en directe tots aquells 
esdeveniments o rodes de premsa que siguin d'interès especial. 

4.2.1.2 La ràdio servei: 
El trànsit cada quinze minuts a les hores punta (al matí informació des de l’helicòpter). 
La crònica del temps i les temperatures de les capitals catalanes, dels pobles i de les 
principals ciutats del món també cada quart d'hora, actualitzades en connexió amb els 
centres de meteorologia. 
Les borses i els principals índex econòmics del moment. Una guia per a l'inversor o 
l'observador en general. 

4.2.1.3 L’aprofundiment: 
Els nostres suplements, ja siguin diaris o setmanals, dinamitzen l'antena i ofereixen 
informació fins ara inèdita en una emissora de ràdio. 

4.2.2 Programació. Espais diaris a Catalunya Informació 

ESPAIS DIARIS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
Mapamundi reportatge 

d'actualitat 
internacional 

reportatge 
d'actualitat 
internacional 

reportatge 
d'actualitat 
internacional 

reportatge 
d'actualitat 
internacional 

 

 
Informatiu comarcal Informatiu 

comarcal 
Informatiu 
comarcal 

Informatiu 
comarcal 

Informatiu 
comarcal 

Informatiu 
comarcal 

 
Meddia aranès Val d'Aran Val d'Aran 

Val d'Aran Val d'Aran Val d'Aran 

 
Sort  Resum sortejos Resum sortejos 

Resum sortejos Resum sortejos Resum sortejos 

 
Premsa General Resum premsa Resum premsa 

Resum premsa Resum premsa Resum premsa 

 
Premsa Comarcal Resum premsa Resum premsa 

Resum premsa Resum premsa Resum premsa 

 
Premsa Illes-València Resum premsa Resum premsa 

Resum premsa Resum premsa Resum premsa 

 
Premsa Món Resum premsa Resum premsa 

Resum premsa Resum premsa Resum premsa 

 
Premsa Econòmica Resum premsa Resum premsa 

Resum premsa Resum premsa Resum premsa 

 
Borsa Cotització 

borsària 
Cotització 
borsària 

Cotització 
borsària 

Cotització 
borsària 

Cotització 
borsària 

 
Esports 

Reportatge 
esportiu 

Reportatge 
esportiu 

Reportatge 
esportiu 

Reportatge 
esportiu 

Reportatge 
esportiu 
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4.2.3 Espais setmanals a Catalunya Informació 

ESPAIS SETMANALS Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 
Recursos Humans Espai 

voluntariat i 
ONG 

       

 
Estimada Rodoreda Espai dramàtic 

basat en cartes 
de Mercè 
Rodoreda 

         

 
La Música Amb A. Puig   

Amb A. Puig   Amb A. Puig 

 
Sentits   Reportatge 

cultural 

Reportatge 
cultural 

    

 
Pròleg   Crítica literaria   

Crítica literaria   

 
Índex   Informació 

econòmica 
  Informació 

econòmica 
  

 
Intro     

Ciència, 
tecnologia i 
internet 

    

 
La Forquilla       Les fondes de 

J. Blasi 
  

 
Neu (només hivern)       Informació 

pistes esquí 
Informació 
pistes esquí 

 
Europa         Activitat 

europea 

 Travelling         Reportatge 
esportiu 

 
Diagnòstic 

         Salut i  

 
Els espais elaborats durant la setmana es repeteixen el cap de setmana. 
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4.2.4 Espais de cap de setmana a Catalunya Informació 
ESPAIS SETMANALS  DISSABTE DIUMENGE 

 Sardanes Agenda sardanística Agenda sardanística 

 Hemicicle  Resum activitat setmanal   

 Cultura  Novetats musicals Novetats musicals 

 L'Entrevista   Entrevista d'actualitat 

 Premsa General Resum premsa Resum premsa 

 Premsa Comarcal Resum premsa Resum premsa 

 Sort Resum sortejos Resum sortejos 

4.2.5 Suplements 
Tenen una durada de cinc minuts i es repeteixen entre dues i cinc vegades al dia.  

4.2.5.1 Espais diaris 
L'Informatiu comarcal (20:00-20:30). 30 minuts d'informació local i comarcal en règim 
de desconnexió des de les delegacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 
Meddia Aranès (12:00-13:00, i en repetició 19:00-20:00). Una hora d'informatiu i 
magazín en llengua aranesa per als residents a la Vall d'Aran. 
Mapamundi. El suplement d'internacional. 
Revistes de premsa. Resums de la premsa internacional, Catalunya, Espanya, 
comarcal, economia, València i Illes. 
Borsa. Cotitzacions borsàries. 
Sort. Resum dels sortejos 
Esport. Reportatges esportius. 

4.2.5.2 Espais setmanals 
Europa. L’actualitat comunitària 
L’índex. L’economia a fons. Reportatges d’empreses, macroeconomia, turisme, borsa 
i euro. 
Intro. Ciència, tecnologia i Internet. 
Diagnòstic. L'espai de salut i sanitat. 
Travelling. Estrenes de cinema. 
Neu. Estat de les pistes d'esquí (només hivern). 
La música. La crítica musical d'Albert Puig. 
La forquilla. La gastronomia i la restauració a càrrec de Joan Múrria, Josep M. Blasi i 
Quim Vila 
Estimada Rodoreda. Espai dramàtic basat en correspondencia de Mercè Rodoreda. 
Sentits. El reportatge cultural. 
Recursos humans. Espai dedicat al voluntariat i a les ONG. 
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Pròleg. La crítica literària de Jordi Llavina. 

4.2.6 Espais de cap de setmana 
Sardanes. Agenda sardanística. 
L'entrevista del diumenge. 15 minuts d'entrevista amb un protagonista de l'actualitat. 
Hemicicle. L'activitat setmanal de la cambra legislativa catalana. Dins d'aquest àmbit, 
cal afegir que Catalunya Informació ofereix en directe tots els debats de política 
general del Parlament i del Congrés dels Diputats, les compareixences parlamentàries 
del president de la Generalitat i del president del govern central, i també transmet les 
sessions parlamentàries més destacades. 
Cultura. Novetats musicals. 

4.2.7 Organigrama dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio i 
Catalunya informació 

Cap dels Serveis Informatius: Jaume Peral 
Redactor en Cap: Rosa Oliva  
Cap d'Atribucions: Mar i Sol Rulo 
Coordinador de redacció: Agustí Esteve 
Coordinador de Catalunya Informació: Carles Prunera  
Coordinadora de cultura: Marta Romagosa  
Coordinadors de política: Martí Farrero i Rafael Bigorra 
Coordinadors d'internacional: Natalia de Ramon i Ramon Montserrat 
Coordinadors de societat: Manel Laborda i Cesca Armengol 
Coordinadors d'economia: Pilar Garcia i Xavier Montagut 
Coordinadores de producció: Montse Riu i Mercè Jiménez 

4.3 Catalunya Música 
Catalunya Música ha fet l’any 2002 uns quants canvis en la seva programació. Sense 
renunciar a cap dels espais monogràfics de l’anterior programació, es va reordenar les 
franges horàries d’emissió de determinats espais. Els concerts de producció pròpia 
van tornar a la franja nocturna entre setmana i els programes “amb paraula” (La 
música a debat i A la manera de...) van passar a la programació nocturna del cap de 
setmana.  
La novetat més rellevant ha estat la creació d’un espai diari que es caracteritza per 
una programació eclèctica, molt diversa, composta per petits fragments de música fàcil 
i de diversos estils. 
Tal com el seu nom vol expressar (Els gustos reunits), aquest espai emet fragments de 
música clàssica (la més popular), jazz, fragments de música de cinema, d’operetes, de 
musicals i també música popular d’aquí i d’arreu del món. Una segona novetat 
rellevant és la creació d’un espai de novetats que s’emet també cada dia de la 
setmana. Tampoc s’ha oblidat la música per a estudiants de totes les edats 
(Pentagrama), els músics i la música de Catalunya ni la difusió de l'obra dels 
compositors catalans en el programa A fons . 
Catalunya Música ha mantingut les gravacions arreu de Catalunya i especialment ha 
seguit, com en anys anteriors, les temporades del Liceu (en directe), de l’OBC, de 
l’OSV, dels Amics de l’òpera de Sabadell (en directe),de l’Associació Catalana de 
Compositors, i diversos cicles del Palau de la Música Catalana i de L’Auditori. Hem 
seguit també diferents festivals d’estiu (Peralada, Torroella de Montgrí, Llívia, 
Matadepera, Pau Casals del Vendrell, Castell de Santa Florentina de Canet, 
Tarragona i el cicle Els orgues de Catalunya, entre d’altres. Mereix especial menció la 
proposta que l’any 2001 va començar Catalunya Música conjuntament amb la 
Fundació la Caixa dels cafè concerts emesos en directe. L’any 2001 va ser el Cafè 



Zimermmann, dedicat a la música antiga, i va crear les bases per a una col·laboració 
futura. 
A partir del mes d’octubre de l’any 2002, es van incorporar alguns programes nous, 
que responen tots a la conveniència d’incloure músiques mes actuals. Emissions 
especifiques dedicades als nous compositors catalans i a les millors músiques 
ètniques de tot el món. Vam voler visualitzar una nova orientació de l’emissora musical 
per excel·lència del grup Catalunya Ràdio. 

4.3.1 Programació temporada fins a octubre 2002  
 
Hora Dilluns    Dimarts    Dimecres    Dijous    Divendres   Dissabte  Diumenge 

07:00 Capsa de música  

08:00 

09:00 

Matinal 
Matinal 

10:00 Concert barroc 
11:00 La música per a 

cobla 
Missa de Montserrat 

12:00 

Capsa de música 

Pentagrama  Guia musical 
13:00 Nou punt nou Nou punt nou  

14:00 Grans integrals 

15:00 

16:00 
A fons 

Els gustos reunits 

17:00 

18:00 
La tarda de l’oient 

19:00 Música antiga 
Música de 

cambra 
Música 
coral 

Pentagrama Cicle de lied 

Grans obres Temporada d’òpera 

20:00 

21:00 
Els gustos reunits Catalunya jazz l’Audiovisual 

22:00 

23:00 
Els concerts de Catalunya Música A la manera de... La música a debat 

00:00 Nocturn 



00.30 Música antiga 
Música 
coral  

Nou punt nou  

01:30 Cicle de lied 

A la 
manera de 

... 
Catalunya jazz L’audiovisual 

Música de 
cambra  

Concert barroc  

02:30 Grans integrals   

03:30 

04:30 
Els gustos reunits  

05:30 
06:30 

Capsa de música  

 

4.3.2 Programació de dilluns a divendres fins a octubre 2002 

HORA PROGRAMA REALITZ./PRESENTACIÓ. ESQUEMA 

         
07.00 matinal Joan Vives Música per començar el dia. Selecció d’obres breus. 

Inclou butlletins informatius i agendes musicals. 

 10.00 agenda musical    

 10.03 capsa de música Raimon Colomer Músiques d’estils contrastats i de compositors de 
tots els temps. Les audicions són íntegres i inclouen 
tots els gèneres musicals, amb interpretacions de 
primer ordre. 

 13.00 nou punt nou Montse Aguilera L’espai de novetats discogràfiques. Audició, 
informació i comentari sobre les últimes versions 
discogràfiques que han arribat a la fonoteca de 
Catalunya Música. 

 
14.00 grans integrals Montse Aguilera Espai monogràfic amb audició íntegra i ordenada 

dels cicles temàtics dels grans compositors de tots 
els temps en un llenguatge adreçat a l’audiència 
exigent. 

 
15.00 butlletí de notícies    

 15.06 
a fons... 

Raimon Colomer / Eulàlia 
Benito 

L’espai temàtic de Catalunya Música. Cada dia 
dedicarem una hora a coneixer a fons ... "La nova 
música","Les versions de referència", "Els 
compositors catalans", "L’òpera, l’opereta i la 
sarsuela", "La música, ara", "La música religiosa", 



"Les veus del segle", "Els grans directors", "La 
música sola" i "Els intèrprets catalans". 

 17.00 la tarda de l’oient Olga Cardús Programació realitzada a partir de les peticions dels 
nostres oients. Les peticions arriben per correu 
electrònic o contestador automàtic. Els oients són 
informats personalment del dia i l’hora en què 
s’emetrà la seva petició. 

 
19.00 
dl. 

música antiga Pilar Subirà Espai especialitzat en música antiga. Inclou obres a 
partir del s. XIII i permet sentir versions 
interpretades amb instuments originals i criteris 
històrics. 

 19.00 
dt. 

la música de cambra Pilar Subirà Una hora dedicada al repertori cambrístic. 

 19.00 
dc. 

la música coral Ignasi Piñol L’espai polifònic de Catalunya Música. El repertori 
universal a cappella i/o amb acompanyament 
instrumental. Una mostra de la gran tradició coral 
del nostre país i del panorama internacional, 
representada en aquest espai monogràfic. 

 19.00 
dj. 

pentagrama Àlex Robles El programa de divulgació musical de Catalunya 
Música. Pensat per a nens en edat escolar, joves en 
època d’institut i molt especialment com a 
documentació sonora per als especialistes en 
música. Inclou subespais dedicats a la cançó 
popular catalana, el coneixement dels instruments, 
biografies de músics i institucions musicals.  
Dirigit i realitzat per Pere Burés i Àlex Robles. 

 19.00 
dv. 

cicle de lied Eulàlia Benito Espai monogràfic dedicat al repertori liederístic. 

 20.00 butlletí de notícies i 

agenda musical 

   

 20.06 els gustos reunits Alfred Celaya Espai que presenta els grans èxits de la música 
clàssica en una selecció de fragments i obres breus. 
A la programació s’hi incorporen altres "clàssics": 
estàndards de jazz, música ètnica, mediterrània, 
tradicional, música de cinema i musicals: tot un 
ventall de d’estils i gèneres que conviuen en un 
mateix espai que pretén satisfer els gustos musicals 
més diversos. 

 22.00 
els concerts de catalunya 

música Alfred Celaya Una selecció dels millors concerts enregistrats pels 
equips de Catalunya Música i altres gravacions de 
concert provinents d’intercanvis nacionals i 



internacionals. 

 24.00 Nocturn Alfred Celaya Música per acabar el dia. Audició d’obres i peces 
musicals de tots els gèneres, caracteritzades pel 
tempo suau i relaxant, pensades per acompanyar el 
final del dia. 

 00.30 programació de nit   Repetició d’alguns dels programes emesos durant 
els últims quinze dies. 

   

 

4.3.3 Programació dissabte octubre 2002 

HORA PROGRAMA REALITZ./PRESENTACIÓ ESQUEMA 

         
08.00 matinal Pilar Subirà Música per començar el dia. Selecció d’obres breus. 

Inclou butlletins informatius i agendes musicals. 

 10.00 concert barroc Pilar Subirà Catalunya Música presenta una selecció de la millor 
música del Barroc. 

 
11.00 la música per a cobla Pilar Subirà El món de la cobla i les sardanes de concert. Els 

enregistraments de producció pròpia i els últims 
treballs apareguts al mercat. 

 
12.00 pentagrama (r) Àlex Robles Repetició del programa emès dijous passat. 

 13.00 nou punt nou (r) Montse Aguilera Repetició dels millors programes de la setmana. 

 14.00 els gustos reunits Carmina Malagarriga Espai que presenta els grans èxits de la música 
clàssica en una selecció de fragments i obres breus. 
A la programació s’hi incorporen altres "clàssics": 
estàndards de jazz, música ètnica, meditarrània, 
tradicional, música de cinema i musicals: tot un 
ventall d’ estils i gèneres que conviuen en un 
mateix espai que pretén satisfer els gustos musicals 
més diversos. 

 17.00 grans obres   Oratoris i obres simfòniques de llarga durada, a les 
quals dediquem un espai especialment reservat de 
la nostra programació. 

 
20.00 catalunya jazz Albert Mallofré Programa dedicat a la música de jazz. 

 



22.00 a la manera de... Joan Vives Un programa obert a la participació de figures 
rellevants, especialment de la música i la cultura. El 
convidat proposa i comenta la música que li agrada 
escoltar. Programa conduït i presentat per Joan 
Vives. 

 24.00 nocturn Ignasi Piñol Música per acabar el dia. Audició d’obres i peces 
musicals de tots els gèneres, caracteritzades pel 
tempo suau i relaxant, pensades per acompanyar el 
final del dia. 

 24.30 programació de nit   Repetició d’alguns dels programes emesos durant 
els últims quinze dies. 

4.3.4 Programació diumenge octubre 2002 

HORA PROGRAMA REALITZ./PRESENTACIÓ. ESQUEMA 

 
08.00 matinal edició cap de 

setmana 
Pilar Subirà Música per començar el dia. Selecció d’obres breus. 

Inclou butlletins informatius i agendes musicals. 

 10.00 concert barroc Pilar Subirà Catalunya Música presenta una selecció de la millor 
música del Barroc. 

 11.00 missa conventual de 
montserrat 

  Transmissió en directe de la missa conventual des 
del monestir de Montserrat. 

 12.00 guia musical Pilar Subirà La informació il·lustrada sobre els concerts i 
l’activitat musical de la temporada. 

 13.00 nou punt nou (r) Montse Aguilera Repetició dels millors programes de la setmana. 

 14.00 els gustos reunits Carmina Malagarriga Espai que presenta els grans èxits de la música 
clàssica en una selecció de fragments i obres breus. 
A la programació s’hi incorporen altres "clàssics": 
estàndards del jazz, música ètnica, mediterrània, 
tradicional, música de cinema i musicals: tot un 
ventall d’ estils i gèneres que conviuen en un 
mateix espai que pretén satisfer els gustos musicals 
més diversos. 

 
17.00 temporada d’òpera Joan Vives Emissió íntegra d’una òpera de repertori. 

 20.00 l’audiovisual Àlex Gorina Un programa especialitzat en la música de cinema. 

 22.00 la música a debat Joan Vives Tertúlia sobre temes musicals d’interès amb la 
col·laboració del Consell Català de la Música. 



Aquesrt espai tracta de diversos temes musicals 
d'interès o d'actualitat amb la participació de tres o 
quatre convidats especialistes. 

 24.00 nocturn Ignasi Piñol Música per acabar el dia. Audició d’obres i peces 
musicals de tots els gèneres, caracteritzades pel 
tempo suau i relaxant, pensades per acompanyar el 
final del dia. 

 24.30 programació de nit   Repetició d’alguns dels programes emesos durant 
els últims quinze dies. 

4.3.5 Programació d’octubre 2002 / juliol 2003 
Hora Dilluns  Dimarts   Dimecres    Dijous    Divendres Dissabte Diumenge 
7,00 

   
CAPSA DE MÚSICA (repetició) 

8,00 

   

9,00 

   

MATINAL Joan Vives 

MATINAL Pilar Subirà  

10,00 

   
CONCERT BARROC Pilar Subirà 

11,00 

   
MÚSICA PER A COBLA Pilar Subirà 

12,00 

   

CAPSA DE MÚSICA Raimon Colomer 

PENTAGRAMA 
GUIA MUSICAL Pilar 

Subirà 

13,00 

   
NOU PUNT NOU Montse Aguilera  NOU PUNT NOU  

14,00 

   
ENTRE CLÀSSICS Xavier Chavarria  ENTRE CLÀSSICS (resum setmanal)  

15,00 UN MÓN DE MÚSIQUES Jordi Roure 

   SO DE COBLA Ignasi Piñol 

UN MÓN DE MÚSIQUES (resum 
setmanal) 

16,00 

   

A FONS: 
NOVA 

MÚSICA 
Eulàlia 
Benito 

A FONS: 
COMPOSITORS 

CATALANS 
Eulàlia Benito 

A FONS: 
MÚSICA, ARA 
Eulàlia Benito 

A FONS: VEUS 
DEL SEGLE 

Eulàlia Benito 

A FONS: 
INTERPRETS 
CATALANS 

Eulàlia Benito 

ELS GUSTOS REUNITS Carmina 
Malagarriga 



17,00 

   

18,00 

   

LA TARDA DE L'OIENT Olga Cardús 

19,00 

   

MÚSICA 
ANTIGA 

Pilar Subirà 

MÚSICA DE 
CAMBRA Pilar 

Subirà 

MÚSICA 
CORAL Maró 

Jané 
PENTAGRAMA 

Àlex Robles 
CICLE DE 

LIED Eulàlia 
Benito 

GRANS 
OBRES Marò 

Jané 

20,00 

   

UNA TARDA A 
L'ÒPERA Jaume 

Radigales 

21,00 

   

ELS GUSTOS REUNITS Alfred Celaya 
CATALUNYA 
JAZZ Albert 

Mallofre 
L'AUDIOVISUAL 

Àlex Gorina 

22,00 

   

23,00 

   

ELS CONCERTS DE CATALUNYA MÚSICA Alfred Celaya 
A LA MANERA 

DE..... Joan 
Vives 

LA MÚSICA A 
DEBAT Joan Vives 

24,00 NOCTURN Alfred Celaya 
0,30 
1,00 

MÚSICA 
ANTIGA 

L'AUDIOVISUAL MÚSICA CORAL CONCERT BARROC 

1,30 
2,00 

CICLE DE 
LIED 

A LA MANERA 
DE... 

CATALUNYA 
JAZZ 

INTERPRETS 
CATALANS 

MÚSICA DE 
CAMBRA 

ENTRE CLÀSSICS 

2,30 
3,00 

NOU PUNT NOU 

3,30 
4,00 

UN MÓN DE MÚSIQUES 
(resum setmanal) 

4,30 
5,00 

ELS GUSTOS REUNITS 
ELS GUSTOS REUNITS 

5,30 
6,00 

   

CAPSA DE MÚSICA 

  



4.3.6 Programació de dilluns a divendres d’octubre 2002 / juliol 2003 

HORA PROGRAMA ESQUEMA 

 
07.00 matinal Música per començar el dia. Selecció d’obres breus. Inclou butlletins 

informatius i agendes musicals. 
Presentat per Joan Vives 

 10.00 agenda musical 
  

 10.03 capsa de música Músiques d’estils contrastats i de compositors de tots els temps. Les 
audicions són íntegres i inclouen tots els gèneres musicals, amb 
interpretacions de primer ordre. 
Presentat per Raimon Colomer 

 13.00 nou punt nou L’espai de novetats discogràfiques. Audició, informació i comentari 
sobre les últimes versions discogràfiques que han arribat a la 
fonoteca de Catalunya Música. 
Presentat per Montse Aguilera 

 
14.00 entre clàssics El dia a dia de l'actualitat musical. 

Realitzat per Xavier Chavarria. 
Amb la col·laboració de Montse Aguilera 

 15.00 butlletí de notícies 
  

 15.00 un món de músiques Espai sobre musiques del món. 
Presentat per Jordi Roura 

 
15.30 so de cobla La música i les activitats del món de la cobla.  

Realitzat per Ignasi Piñol. 

 15.06 a fons L’espai temàtic de Catalunya Música. Cada dia dedicarem una hora a 
coneixer a fons... "La nova música", "Els compositors catalans", "La 
música, ara", "Les veus del segle" i "Els intèrprets catalans". 
Presentat per Eulàlia Benito 
Selecció musical: Victòria Palma i Raimon Colomer 

 17.00 la tarda de l’ oient Programació realitzada a partir de les peticions dels nostres oients. 
Les peticions arriben per correu electrònic o contestador automàtic. 
Els oients són informats personalment del dia i l’hora en què 



s’emetrà la seva petició. 
Presentat per Olga Cardús 

 19.00 Música antica (Dilluns) Una selecció de Joan Vives presentada per Pilar Subirà. 

 19.00 Música de cambra (Dimarts) Una selecció de Raimon Colomer presentada per Pilar Subirà. 

 19.00 Música coral(dimecres) Selecció i presentació a càrrec de Maró Jané. 

 19.00 pentagrama (Dijous) El programa de divulgació musical de Catalunya Música. Pensat per 
a nens en edat escolar, joves en època d’institut i molt especialment 
com a documentació sonora per als especialistes en música. Inclou 
subespais dedicats a la cançó popular catalana, el coneixement dels 
instruments, biografies de músics i institucions musicals.  
Dirigit i realitzat per Pere Burés i Àlex Robles. 

 19.00 cicle lied (divendres) Una selecció de Montse Aguilera presentada per Eulàlia Benito. 

 20.00 butlletí de notícies i agenda musical 
  

 20.06 els gustos reunits Espai que presenta els grans èxits de la música clàssica en una 
selecció de fragments i obres breus. A la programació s’hi 
incorporen altres "clàssics": estàndards de jazz, música ètnica, 
mediterrània, tradicional, música de cinema i musicals: tot un 
ventall de d’estils i gèneres que conviuen en un mateix espai que 
pretén satisfer els gustos musicals més diversos. 
Una selecció de Victòria Palma que presenta Alfred Celaya. 

 22.00 els concerts de catalunya música Una selecció dels millors concerts enregistrats pels equips de 
Catalunya Música i altres gravacions de concert provinents 
d’intercanvis nacionals i internacionals. 
Presentat per Alfred Celaya 

 
24.00 Nocturn Música per acabar el dia. Audició d’obres i peces musicals de tots els 

gèneres, caracteritzades pel tempo suau i relaxant, pensades per 
acompanyar el final del dia. 
Presentat per Alfred Celaya 

 00.30 programació de nit Repetició d’alguns dels programes emesos durant els últims quinze 
dies. 

 



4.3.7 Programació dissabte octubre 2002 / juliol 2003 

HORA PROGRAMA ESQUEMA 

 
08.00 matinal Música per començar el dia. Selecció d’obres breus. Inclou butlletins 

informatius i agendes musicals. 
Presentat per Pilar Subirà 

 10.00 concert barroc Catalunya Música presenta una selecció de la millor música del 
Barroc. 
Una selecció de Joan Vives que presenta Pilar Subirà. 

 11.00 Música per a cobla El món de la cobla i les sardanes de concert. Els enregistraments de 
producció pròpia i els últims treballs apareguts al mercat. 
Una selecció d'Ignasi Piñol que presenta Pilar Subirà. 

 
12.00 pentagrama L’espai polifònic de Catalunya Música. El repertori universal a 

cappella i/o amb acompanyament instrumental. Una mostra de la 
gran tradició coral del nostre país i del panorama internacional, 
representada en aquest espai monogràfic. 
Dirigit i realitzat per Pere Burés i Àlex Robles. 

 13.00 nou punt nou (r) Repetició dels millors programes de la setmana. 
Presentat per Montse Aguilera 

 
14.00 entre clàssics Resum setmanal de l'actualitat musical. 

Realitzat per Xavier Chavarria. 

 15.00  un mon de músiques Resum setmanal. 
Presentat per Jordi Roura 

 16.00 els gustos reunits Espai que presenta els grans èxits de la música clàssica en una 
selecció de fragments i obres breus. A la programació s’hi 
incorporen altres "clàssics": estàndards de jazz, música ètnica, 
mediterrània, tradicional, música de cinema i musicals: tot un 
ventall d’ estils i gèneres que conviuen en un mateix espai que 
pretén satisfer els gustos musicals més diversos. 
Una selecció de Montse Aguilera que presenta Carmina Malagarriga. 

 17.00 grans obres Oratoris i obres simfòniques de llarga durada, a les quals dediquem 
un espai especialment reservat de la nostra programació. 
Presentat per Maró Jané 

 



20.00 catalunya jazz Programa dedicat a la música de jazz.. 
Presentat per Albert Mallofré 

 22.00 a la manera de... Un programa obert a la participació de figures rellevants, 
especialment de la música i la cultura. El convidat proposa i 
comenta la música que li agrada escoltar. Programa conduït i 
presentat per Joan Vives. 

 24.00 nocturn Música per acabar el dia. Audició d’obres i peces musicals de tots els 
gèneres, caracteritzades pel tempo suau i relaxant, pensades per 
acompanyar el final del dia. 

 24.30 programació de nit Repetició d’alguns dels programes emesos durant els últims quinze 
dies. 

 

4.3.8 Programació diumenge octubre 2002 / juliol 2003 

HORA PROGRAMA ESQUEMA 

 
08.00 matinal Música per començar el dia. Selecció d’obres breus. Inclou butlletins 

informatius i agendes musicals. 
Presentat per Pilar Subira 

 10.00 concert barroc Catalunya Música presenta una selecció de la millor música del 
Barroc. 
Una selecció de Joan Vives que presenta Pilar Subirà. 

 11.00 Música per a cobla El món de la cobla i les sardanes de concert. Els enregistraments de 
producció pròpia i els últims treballs apareguts al mercat. 
Una selecció d'Ignasi Piñol que presenta Pilar Subirà. 

 12.00 guia musical La informació il·lustrada sobre els concerts i l'activitat musical de la 
temporada. 
Presentat per Pilar Subirà. 

 13.00 nou punt nou (r) Repetició dels millors programes de la setmana. 

 14.00 entre clàssics Resum setmanal de l'actualitat musical. 
Realitzat per Xavier Chavarria. 

 



15.00 un món de músiques Presentat per Jordi Roura 

 16.00 els gustos reunits Espai que presenta els grans èxits de la música clàssica en una 
selecció de fragments i obres breus. A la programació s’hi 
incorporen altres "clàssics": estàndards del jazz, música ètnica, 
mediterrània, tradicional, música de cinema i musicals: tot un 
ventall d’ estils i gèneres que conviuen en un mateix espai que 
pretén satisfer els gustos musicals més diversos. 
Una selecció de Montse Aguilera que presenta Carmina Malagarriga 

 
17.00 una tarda a l’ òpera Magazín operístic realitzat per Jaume Radigales. 

Inclou l’audició integral d’una òpera. 
Col·laboració d’Eulàlia Benito. 

 21.00 l’ audiovisual Un programa especialitzat en la música de cinema. 
Presentat per Àlex Gorina 

 
22.00 la música a debat Tertúlia sobre temes musicals d’interès amb la col·laboració del 

Consell Català de la Música. Aquesrt espai tracta de diversos temes 
musicals d'interès o d'actualitat amb la participació de tres o quatre 
convidats especialistes. 
Presentat i conduït per Joan Vives, i realitzat amb la colaboració del 
Consell Català de la Música. 

 24.00 nocturn Música per acabar el dia. Audició d’obres i peces musicals de tots els 
gèneres, caracteritzades pel tempo suau i relaxant, pensades per 
acompanyar el final del dia. 

 24.30 programació de nit Repetició d’alguns dels programes emesos durant els últims quinze 
dies. 

4.4 Catalunya Cultura 
La quarta temporada del canal té com a objectiu consolidar la programació amb més 
contingut i dinamisme, i diversificar-la d’acord amb les necessitats del món de la 
cultura, especialment en les vessants relacionades amb el cinema, les arts plàstiques, 
el teatre, el cinema, la música, la cultura popular, la ciència i la tecnologia.  
Dins l’any 2002, es van incorporar a la programació algunes novetats importants a 
partir del mes d’octubre, amb el començament de la nova temporada radiofònica. 

4.4.1 Programació gener-setembre 2002. De dilluns a divendres 

HORA  PROGRAMA  REALITZ./CONDUC.  ESQUEMA 

 
06.00 h TOTS ELS MATINS DEL MÓN Josep Ruiz  Despertador musical, amb el més 

destacat de l'agenda cultural del dia i la 
crítica de llibres, cinema i teatre. 

 



08:00 h PATIM PATAM PATUM Carme Canet Programa infantil que conté intervencions 
de nens i nenes d'escoles, músiques, 
cançons i els contes habituals. Edició 
matinal. 

 
09:00 h ESTACIÓ CENTRAL Albert Puig Una gran finestra oberta al món de la 

música, les novetats, els clàssics de 
sempre, les notícies, els concerts i els 
principals protagonistes. Els nostres 
límits els marquen la qualitat de les 
cançons. 

 
12.00 h L’ÚLTIM METRO Josep Martín Una hora dedicada a la música 

independent, les noves tendències i les 
principals apostes de futur. 

 
13.00 h SER O NO SER Gaspar Hernández Entrevistes personals a personalitats de 

diversos àmbits. 

 
13.30 h SONEN LES PARAULES Dolors Martínez Poesia i música. Un poeta cada migdia. 

 
14.00 h ENTRE CLÀSSICS Xavier Chavarria i Ignasi Piñol Una selecció de la música clàssica més 

popular i el so de cobla. 

 
15.00 h ESPAIS D’ART Claudi Puchades Programa dedicat a exposicions i 

actualitat del món de les arts plàstiques i 
els seus protagonistes. 

 
16.00 h AMÈNIC Àlex Gorina Les notícies, els reportatges, les 

estrenes, la crítica dels especialistes i els 
oients, i les entrevistes dels 
protagonistes del cinema i del teatre. 

 
18.00 h PATIM PATAM PATUM Carme Canet  Programa infantil que conté intervencions 

de nens i nenes d'escoles, músiques, 
cançons i els contes habituals. Edició 
tarda. 

 
19.00 h ÀGORA Agustí Pons Tertúlia cultural. 

 
20.00 h FUM D’ESTAMPA Jordi Llavina  Revista cultural de tarda. 

 
22.00 h SONEN LES PARAULES Dolors Martínez Poesia i música. Un poeta cada vespre. 

 
22.30 h 100 X 100 Lluís Gendrau Programa musical amb entrevistes i 

participació dels oients. 

 
24.00 h AL MIG DEL CAMÍ Gerard Quintana Musical. 

 
02.00 h AMÈNIC Àlex Gorina Repetició. 

 
04.00 h  FUM D’ESTAMPA Jordi Llavina  Repetició. 

 



24.00 h 
divendres 

ABSOLUTA Miqui Puig Música electrònica i sessions 
monogràfiques de disc-jockeys. 

 
01.00 h 
divendres 

INTERFERÈNCIES Josep Martín i Javier Blánquez Repetició. 

 
03.00 h 
divendres 

A TOT JAZZ Joan Ribera Repetició. 

 
04.00 h 
divendres 

LA BARRA DE L’AMERICANO Daniel Silva Repetició. 

 
05.00 h 
divendres 

HIDROGEN  Albert Reguant Repetició. 

4.4.2 Programació gener-setembre 2002. Dissabte 

HORA  PROGRAMA  REALITZ./CONDUC.  ESQUEMA 

 
06.00 h TOTS ELS MATINS DEL MÓN Josep Ruiz  Despertador musical, amb el més 

destacat de l'agenda cultural del dia i la 
crítica de llibres, cinema i teatre. 

 
09.00 h PATIM PATAM PATUM Carme Canet Programa infantil que conté intervencions 

de nens i nenes d'escoles, músiques, 
cançons i els contes habituals. Edició 
matinal. 

 
10.00 h A QUATRE VEUS Xavier Chavarria Programa de cant coral.  

 
11.00 h DENOMINACIÓ D'ORIGEN Eloi Roca Magazín de cultura popular, amb música, 

teatre i actuacions en directe.  

 
13.00 h  

SO DE COBLA 
Ignasi Piñol Música de cobla i sardanes. 

 
14.00 h FILA 10 Jaume Radigales Selecció dels fragments d’òpera més 

populars 

 
15.00 h HIDROGEN Albert Reguant i Marta Lanau L’espai de les noves músiques. 

 
16.00 h A TOT JAZZ Joan Ribera Programa especialitzat en les músiques 

improvisades. 

 
17.00 h LA BARRA DE L’AMERICANO Daniel Silva Salsa i música lllatina. 

 
18.00 h AUTORETRAT Jordi Roigé i Solé Una entrevista en profunditat on el 

convidat ens deixa escoltar la seva 
música preferida, llegeix els seus llibres, 
comenta el cinema que li agrada... 

 
19.00 h POSTDATA Adolf Beltran Repàs de la història en col·laboració amb 



el Museu d’Història de Catalunya.  

 
20.00 h CAMPUS RÀDIO Francesc Cano El programa universitari realitzat i 

presentat pels universitaris. 

 
22.00 h ALT VOLTAGE Xavier Rulló Programa especialitzat en el rock dur i el 

heavy. 

 
24.00 h ABSOLUTA Miqui Puig Música disco i ballable.  

 
01.00 h INTERFERÈNCIES Josep Martín i Javier Blánquez Música electrònica i sessions 

monogràfiques de disc-jockeys. 

 
03.00 h A TOT JAZZ Joan Ribera Repetició. 

 
04.00 h  LA BARRA DE L’AMERICANO Daniel Silva Repetició. 

 05.00 h HIDROGEN Albert Reguant Repetició. 

4.4.3 Programació gener-setembre 2002. Diumenge 

HORA  PROGRAMA  REALITZ./CONDUC.  ESQUEMA 

 
06.00 h TOTS ELS MATINS 

DEL MÓN 
Josep Ruiz  Despertador musical, amb el més destacat de l'agenda 

cultural del dia i la crítica de llibres, cinema i teatre. 

 
09.00 h PATIM PATAM 

PATUM 
Carme Canet Programa infantil que conté intervencions de nens i nenes 

d'escoles, músiques, cançons i els contes habituals. Edició 
matinal. 

 
10.00 h A QUATRE VEUS Xavier Chavarria Programa de cant coral.  

 
11.00 h DENOMINACIÓ 

D'ORIGEN 
Eloi Roca Magazín de cultura popular, amb música, teatre i 

actuacions en directe.  

 
13.00 h  

SO DE COBLA 
Ignasi Piñol Música de cobla i sardanes. 

 
14.00 h FILA 10 Jaume Radigales Selecció dels fragments d’òpera més populars 

 
15.00 h HIDROGEN Albert Reguant i Marta 

Lanau 

L’espai de les noves músiques. 

 
16.00 h A TOT JAZZ Joan Ribera Programa especialitzat en les músiques improvisades. 

 
17.00 h LA BARRA DE 

L’AMERICANO 
Daniel Silva Salsa i música lllatina. 

 
18.00 h  Marta Lanau Programa dedicat a la música en directe. 



DE CONCERT 

 
19.00 h SIROCCO I 

TRAMUNTANA 
Marta Lanau Música ètnica.  

 
20.00 h FOLK.MÚSICA 

D’ARREL 
Eloi Roca Programa de música tradicional i d’arrel. 

 
21.00 h CASTELLS Eloi Roca El després de cada jornada castellera.  

 
22.00 h RAZZLE DAZZLE Xavier Salvà Emissió d’una obra de teatre musical. 

 
23.00 h LA QUARTA PARET El Musical més Petit Programa d'El musical més petit, amb música en directe, 

convidats del món del teatre i trucades dels oients. 

 
01.00 h SONEN LES 

PARAULES 
Dolors Martínez Repetició. 

 
02.00 h  FILA 10 Jaume Radigales Repetició. 

 
03.00 h A TOT JAZZ Joan Ribera Repetició. 

 04.00 h LA BARRA DE 
L’AMERICANO 

Daniel Silva Repetició. 

 05.00 HIDROGEN Albert Reguant i Marta 
Lanau 

Repetició. 

4.4.4 Organigrama 
Coordinador: Jordi Roigé / Enric Frigola Viñas  
Redactor en cap: Agustí Pons 
Musicals: Albert Puig 
Dramàtics: Dolors Martínez 
Infantils: Carme Canet 
Cinema i teatre: Àlex Gorina 
Llibres: Jordi Llavina 
Clàssica: Àlex Robles 
Cultura popular: Eloi Roca 

4.4.5 Programació 
Nova Programació a partir del mes d’octubre del 2002 

Algunes de les principals novetats: 

A Punt, amb Francesc Vila. Una bona selecció musical és el fil conductor de les 
informacions més destacades del dia: el trànsit, el temps i diverses seccions fixes, com 
la notícia cultural del dia, que Catalunya Cultura anirà desenvolupant al llarg dels seus 
programes; el llibre, la pel·lícula del dia. Comentaris de personatges lligats al món de 
la cultura catalana. La programació cultural més destacada de TV3 i K33. 
Estació Central, amb Albert Puig. Magazín musical, de 09:00 a 12:00, on tenen cabuda 
la informació, les entrevistes, la crítica i les actuacions en directe. És l’únic programa 
de les seves característiques en aquesta franja horària que podem trobar al dial català. 
El quid de la qüestió, amb Pep Ruiz. La ciència, la investigació, la història, el món de la 



universitat, la tecnologia... divulgades de manera entenedora amb la participació 
d’especialistes. Hi col·labora l’Institut Joan Lluís Vives. De 13:00 a 14:00.  
Oh 10 meu!, amb Miquel Murga. Amb deu telefonades seleccionaran cada dia els “10 
del 10”: 10 pel·lícules, 10 obres de teatre, 10 traduccions al català, 10 exposicions, 10 
museus, 10 obres d’art... i un llarg etc. De 14:00 a 15:00. 
Mediterràdio, amb Domènec Subirà. Tarda de 15:00 a 16:30. Programa que se 
centrarà en la divulgació dels trets característics dels països de l’àrea mediterrània: la 
música, la gastronomia, la història, el patrimoni, la llengües, i també els fets polítics 
que marquen la seva actualitat. 
El parèntesi, amb Lluís Montserrat. Llarg programa de cap de setmana (divendres i 
diumenge) on una selecció musical de gran qualitat donarà pas a microespais culturals 
de tres minuts, pensats per al cap de setmana. Cinema, teatre, patrimoni arquitectònic, 
gastronomia, llibres, etc. De 16.30 18:30 
Ritmes. net, amb Josep Martín. Programa fet amb la col·laboració del portal del mateix 
nom de la CCRTV. L’actualitat musical, presentada en diverses seccions, per als 
oients més joves. De 21:00 a 23:00, de dilluns a divendres. El programa de pop-rock 
en català amplia mitja hora diària, per potenciar la música feta al país. 
Dames, dives, reines i madonnes amb Lluïsa Prieto. Les grans veus femenines de la 
història. Divendres de 23:00 a 24:00. 

La finestra indiscreta, amb Àlex Gorina. Divendres de 24:00 a 01:00. Un dels gran 
clàssics de Catalunya Ràdio passa a Catalunya Cultura. De la mà del seu creador, 
Àlex Gorina, el cinema a debat. 

4.4.5.1 Programació de Catalunya Cultura - temporada 2002/2003. De 
dilluns a divendres 

HORA PROGRAMA REALITZACIÓ/CONDUCCIÓ ESQUEMA 

 
06.00h A PUNT Francesc Vila Despertador musical, amb el més 

destacat de l'agenda cultural del dia 
i la crítica de llibres, cinema i teatre. 

 
08:00h  PATIM PATAM PATUM Carme Canet 

Programa infantil amb diversos 
espais de participació actuacions en 
directe, històries i comentaris 
d’algunes notícies del dia. Programa 
especial de dues hores en directe. 

 
09:00h ESTACIÓ CENTRAL Albert Puig Una alternativa a les ofertes 

radiofòniques del matí. 

 
12.00h EL QUID DE LA QÜESTIÓ Pep Ruiz Programa divulgatiu de ciència i 

tecnologia. 

 
13.00h ÀGORA Agustí Pons Tertúlia cultural. 

 
14.00h OH 10 MEU! Miquel Murga Enquestes telefóniques i música. 

 
15.00h MEDITERRÀDIO Francesc Cano Magazí d’actualitat mediterrània. 

 
16.00h AMÈNIC Àlex Gorina Programa dedicat al cinema i al 

teatre. 

 



18.30h FUM D’ESTAMPA Jordi Llavina  
Revista cultural de tarda. 

 
22.00h RITMES.NET Josep Martín Musical de nit. 

 
01.00h SONEN LES PARAULES Dolors Martínez Poesia i música. 

 
2.00h.  AMÈNIC Àlex Gorina Repetició. 

 
04.00h. FUM D’ESTAMPA Jordi Llavina  Repetició. 

  

4.4.5.2 Programació de Catalunya Cultura - Temporada 2002/2003 

HORA PROGRAMA REALITZACIÓ/CONDUCCIÓ ESQUEMA 

 
07.00h LES MILLORS CANÇONS EN 

LLENGUA CATALANA 
 Emissió de les cançons que els 

oients vagin seleccionant com les 
millors creacions de la història de 
la cançó. 

 
08.00h A PUNT Francesc Vila 

Cap de setmana. 

 
09.00h CRUÏLLA Claudi Puchades Programa que té com a objectiu 

donar veu a les comunitats 
ètniques no catalanes d’origen 
assentades al nostre país i divulgar 
els seus trets culturals i socials 
més destacats. 

 
10.00h PATIM, PATAM,PATUM Carme Canet Edició cap de setmana.  

 
12.00h DENOMINACIÓ D’ ORIGEN Eloi Roca Magazín de cultura popular, amb 

música i actuacions en directe. 

 
14.00h  SO DE COBLA Ignasi Piñol Música de cobla i sardanes, notícies 

i concursos. 

 
15.00h ESPAIS D’ART Claudi Puchades Programa dedicat a les exposicions 

i l’actualitat del món de les arts 
plàstiques i els seus protagonistes. 

 
15.30h AMÈNIC Àlex Gorina El millor de la setmana. 

 
16.00h AUTORETRAT Jordi Roigé 

Una entrevista en profunditat on el 
convidat ens deixa escoltar la seva 
música preferida, llegeix els seus 
llibres, comenta el cinema que li 
agrada... 

 
17.00h FEM DISSABTE Jordi Lavina Una visió molt personal de la 

setmana cultural a Catalunya. 

 
18.00h RITMES.NET Josep Martín (coordinador) Edició especial dissabte.  

 



01.00h PARLA LA NIT Manel La Rosa Una invitació a escoltar bona 
música i pensar. 

 02.00h ELS ARXIUS DE CATALUNYA 
CULTURA 

  Recuperació d’algun dels 
programes produïts al llarg de la 
història del grup d’emissores de 
Catalunya Ràdio. Elvis per sempre 
en serà la primera mostra. 

 03.00h CRUÏLLA Claudi Puchades Repetició. 
 04.00h FEM DISSABTE Jordi Llavina Repetició. 
 05.00h AUTORETRAT Jordi Roigé Repetició. 

  

4.4.5.3 Programació de Catalunya Cultura – Temporada 2002/2003. 
Diumenge 

  

HORA PROGRAMA REALITZACIÓ/CONDUCCIÓ ESQUEMA 

 
06.00h CAMINS Gerard Quintana Redifusió.  

 
07.00h LES MILLORS CANÇONS EN 

LLENGUA CATALANA 
 Emissió de les cançons que els 

oients vagin seleccionant com les 
millors creacions de la història de 
la cançó. 

 
08.00h DENOMINACIÓ D’ORIGEN Eloi Roca Magazín de cultura popular, amb 

música i actuacions en directe. 

 
09.00h CRUÏLLA Claudi Puchades Programa que té com a objectiu 

donar veu a les comunitats 
ètniques no catalanes d’origen 
assentades al nostre país i divulgar 
els seus trets culturals i socials 
més destacats. 

 
10.00h PATIM, PATAM, PATUM Carme Canet Emissió cap de setmana. 

 
11.00h MISSA  Passarà a emetre’s per Catalunya 

Cultura. 

 
12.00h DENOMINACIÓ D’ORIGEN Eloi Roca Magazín de cultura popular, amb 

música i actuacions en directe. 

 
14.00h SO DE COBLA Ignasi Piñol Música de cobla i sardanes. 

 
15.00h EL QUID DE LA QÜESTIÓ Josep Ruiz  

El millor de la setmana. 

 
15.30h FUM D’ESTAMPA Jordi Llavina  El millor de la setmana. 

 
16.00h AUTORETRAT Jordi Roigé  Una entrevista en profunditat on el 

convidat ens deixa escoltar la seva 
música preferida, llegeix els seus 
llibres, comenta el cinema que li 



agrada... 

 
17.00h EX-LIBRIS  M. de la Pau Janer  La literatura llibre a llibre amb 

Maria de la Pau Janer. Un 
programa sobre llibres amb les 
recomanacions més personals i les 
converses d’escriptor a escriptor. 

 18.00h  EL PARÈNTESI  Lluís Montserrat Edició diumenge. Inclou cròniques 
de castells. 

 22.00h  OBRE’T D’ORELLES  Guillermina Motta  Guillermina Motta presentarà cada 
setmana els millors intèrprets del 
segle XX. 

 23.00h LA QUARTA PARET  El musical més petit  Programa d’El musical més petit, 
amb música en directe, convidats 
del món del teatre i trucades dels 
oients. 

 01.00h PARLA LA NIT Manel La Rosa  Una invitació a escoltar bona 
música i pensar. 

 02.00h ELS ARXIUS DE CATALUNYA 
CULTURA  

  Recuperació d’algun dels 
programes produïts al llarg de la 
història del grup d’emissores de 
Catalunya Ràdio. Elvis per sempre 
en serà la primera mostra. 

 03.00h  CRUÏLLA Claudi Puchades Redifusió. 
 04.00h EX-LIBRIS M. de la Pau Janer Redifusió. 
 05.00h AUTORETRAT  Jordi Roigé Redifusió 

  

4.4.5.4 Actes musicals 
Catalunya Cultura ha col·laborat amb la difusió dels actes més destacats de l’any 2002. Aquesta implicació s’ha 
traduït en les seguents transmissións: 

4.4.5.5 Premis i festivals arts escèniques 
Premis Max 
Premis Butaca 
BCN 
Festival de Tàrrega 
Premis Oscar 
Festival de Sitges 
 

4.4.5.6 Premis i festivals literaris 
Premis Nadal i Josep Pla  Hotel Ritz (BCN) 

 Premi Ramon Llull  Hotel Ars (BCN) 

 Premi d’Honor Lletres Catalanes Palau de la Música 

 Premis Ciutat de Girona Girona 

 



Premis Nacionals de Cultura TNC 

 Premi Planeta Hotel Princesa Sofia 

 Premis Octubre València 

 Premis Ciutat de Tarragona Tarragona 

 Nit de Santa Llúcia Sant Cugat 

 Nit de les Revistes en Català i Premis APPEC Casa Batlló (BCN) 

 17a Nit de l’Edició i premis Atlàntida 2002 Hotel Princesa Sof 

4.4.5.7 Programes especials 
Mort Camilo José Cela Catalunya Cultura  

 Setmana del Llibre en Català Biblioteca Municipal de Lleida 

 40 anys d’Edicions 62  Hotel Majestic (BCN) 

 Harold Bloom, Premi Internacional Catalunya ) Biblioteca de Catalunya (BCN 

 Universitat Catalana d’Estiu  Prada de Conflent 

 Manifestacions pel retorn dels “papers de Salamanca”  Pla de Palau i Plaça del Rei (BCN) 

 Exposició: “Cosmópolis: Borges y Buenos Aires”, al CCCB CCCB 

 Debat dels candidats a la presidència d’Òmnium Cultural Catalunya Cultura 

 Inauguració de la Setmana de la Poesia i Premi Gabriel Ferrater Sant Cugat 

4.4.6 Intercambis i col·laboracions 
Catalunya Cultura ha incrementat aquest any 2002 la col·laboració amb el sector 
cultural. Això s’ha traduït en la participació i transmissió de moltes activitats musicals, 
literàries, cinematogràfiques, teatrals, infantils o universitàries. D’aquesta manera 
s’incrementa la presència de la nostra emissora a la societat. Durant l’any 2002 els 
àmbits que s’han potenciat més han estat el literari, el musical, el cinematogràfic, el 
teatral, l’infantil i l’universitari. 



4.4.6.1 Musical 
Catalunya Cultura ha col·laborat amb la difusió dels actes musicals més destacats de 
l’any 2002. Aquesta implicació s’ha traduït amb la transmissió dels següents concerts: 
 

ACTE DATA DESCRIPCIÓ LLOC 

 
Ja t’ho diré 23-02-02 Directe Salt 

 
Antònia Font 24-02-02 Directe Mallorca 

 
Dervish 11-03-02 Gravació Barcelona 

 
Pep Sala 09-03-02 Gravació Barcelona 

 
Dusminguet 04-04-02 Directe Barcelona 

 
Sigur Ros 07-04-02 Directe Barcelona 

 
Lift to Experience 22-04-02 Gravació Barcelona 

 
Joglars e Senglars 26-04-02 Gravació Barcelona 

 
Wede 27-04-02 Gravació Barcelona 

 
Los Planetas 28-04-02 Directe Barcelona 

 
Dakota Suite 02-05-02 Directe Barcelona 

 
Festival de Flamenc de Nou Barris 17,18 i 19-05-02 Falques Barcelona 

 
Red House Painters 20-05-02 Directe Barcelona 

 
Festival de Flamenc de Ciutat Vella 24, 25 i 26-05-02 Directe Barcelona 

 
Damon & Naomí 02-06-02 Gravació Barcelona 

 
Global Dance 06-06-02 Directe Barcelona 

 
1a Diada per la Cultura dels Països Catalans Repetició.16-06-02 Directe Igualada 

 
Élena 21-06-02 Directe Barcelona 

 
11è Festival de Jazz de Granollers 28-06 al 08-07-02 Logos Granollers  

 
Captain Soulk + The Tea Servants 30-06-02 Gravació Barcelona 

 



Tugores 05-07-02 Gravació Barcelona 

 10è Fest. de Trobadors i Joglars de Granollers 10 al 15-07-02 Logos Granollers 
 Maria Creuza - Fest. Internacional de la Porta 

Ferrada  
21-07-02 Directe St. Feliu G. 

 Festival de Blues, Jazz i Gospel de Roses 26-07-02 Gravació Roses 
 Quico Pi de la Serra 07-09-02 Gravació St. Boi Ll. 
 Jorge Drexler & David Broza  09-09-02 Gravació St. Boi Ll. 
 13è Festival de Música Viva de Vic 14 i 15-09-02 Directe Vic 
 Freestyle 2001 – Exòtica Club 25 al 29-09-02 Falques Terrassa 
 Tav Falco 17-10-02 Directe Barcelona 
 Tahiti 80 + Les clémentines 19-10-02 Gravació Barcelona 
 Marcelo Mercadante 15 i 16-11-02 Gravació Barcelona 
 Festival Hipersons – La Bascual 14 i 15-12-02 Gravació Barcelona 
 The Montgolfier Brothers  15-12-02 Gravació Barcelona 

4.4.6.2 Literari 
En l’any 2002 el programa Fum d’estampa ha sofert algunes transformacions tant 
d’estructura com d’equip, de durada i, fins i tot, de col·laboradors. No obstant això, la 
literatura i la cultura crítica han estat els puntals d’un programa que s’ha emès 
diàriament de dilluns a divendres i que s’ha ocupat dels aspectes més amplis de la 
cultura literària internacional. 
A continuació enumerem els noms propis de persones i festivals que han convertit 
Fum d’estampa en programa capdavanter com a magazín literari i cultural. Cal 
destacar que, precisament per aquest motiu, Jordi Llavina (artífex de l’invent 
radiofònic) va ser guardonat amb el premi Atlàntida, concedit pel Gremi d’Editors de 
Catalunya. 

4.4.6.3 Premis i festivals 
-Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (maig) 
-Premi Cerverí de Girona (juny) 
-Premis Planeta (octubre) 
-Premis Octubre de València (octubre) 
-Premis Nacionals de Catalunya (setembre) 
-Premis Alzira, València (novembre) 
-Setmana de la Poesia a Sant Cugat (novembre) 
-Nit de Santa Llúcia (desembre) 
-Nit de les Revistes en Català (desembre) 
-Premis Pla i Nadal (gener) 

4.4.6.4 Programes especials 
-Programa especial Sant Jordi des de la llibreria Laie 
-Cara a cara Òmnium Cultural: J. Millàs - J. Porta 
-60 anys de Narcís Comadira 
-In memoriam, Camilo José Cela 



-Setmana del Llibre en Català des de Lleida 
-Dimarts Poètics a la Casa del Llibre 
-Presentació revista mexicana (Inst. Lletres Catalanes) 

4.4.6.5 Plomes il·lustres 
Aquests són els noms dels col·laboradors habituals d’opinió del programa, incorporats 
aquest any: 
Valentí Puig, Xavier Bru de Sala, Jordi Coca, Baltasar Porcel, Fermí Puig, Guillem 
Terribas, Vicenç Villatoro, Isidor Cònsul, Eulàlia Vintró, Josep Maria Sòria, Carles 
Duarte, Ferran Mascarell, Oriol Izquierdo, Narcís Comadira, Vinyet Panyella, Àlex 
Susanna, Vicenç Llorca, Ferran Madico, Fèlix Riera, Maria Mercè Roca, Sergi Jover, 
Sam Abrams, Sergi Dòria, Susanna Rafart. 

4.4.6.6 Audiovisual 
El programa de cinema Mig amènic mig ailat (a partir del setembre, Amènic) ha 
participat en la preestrena de les següents pel·lícules: 
Abajo el telón, dirigida per Tim Robbins. 
No ploris Germaine, dirigida per Alain de Halleux. 
El cielo abierto, de Miguel Albaladejo. 
Traffic, de Steven Soderbergh. 
Amores perros, d’Alejandro González. 
Italiano para principiantes, de Lone Scherfing. 

4.4.6.7 Dramàtics 
El departament de Dramàtics de Catalunya Cultura treballa paral·lelament en quatre 
seccions diferents que duen a terme els seus propis projectes. D’aquesta manera 
Dramàtics disposa d’una gran producció que s’emet al llarg de la setmana en diferents 
espais. 
D’altra banda, com a departament de Dramàtics, col·laborem activament en propostes 
d’altres departaments, com per exemple els capítols de Les hores de Josep Pla o la 
recent Estimada Rodoreda, realitzada en col·laboració amb la secció de Cultura de 
Catalunya Informació. 
Per acabar, abans de detallar les seccions, el departament de Dramàtics ha col·laborat 
amb el Club Súper3 (TV3) en l’edició dels CD Una mà de contes, que s’han emès 
també paral·lelament per Catalunya Cultura i TV3. 

4.4.6.7.1 Sonen les paraules: 

espai dedicat a la poesia tant nacional com internacional. Aquest any hem dedicat 
programes a Feliu Formosa, Marc Romera, Teresa Pasqual, Rafael Alberti, Ibn Hassan 
de Còrdova o Pablo Neruda, entre d’altres. D’altra banda, amb motiu del Festival de 
Poesia a Barcelona, vam fer tres programes especials en un escenari situat just davant 
del Palau de la Virreina de Barcelona el mes de maig. 

4.4.6.7.2 Espai escènic: 

dins d’aquest espai hem realitzat aquest any dues sèries d’episodis d’uns deu minuts 
centrats en dos espais molt diversos i amb un personatge comú en cada cas. La 
primera sèrie es titulava “Taxi”, estava protagonitzada per l’actor Carles Canut i 
explicava les històries que succeïen dins d’un taxi. L’autor d’aquests episodis és 
Leandre Terol. L’altra sèrie passava en un gimnàs i la protagonitzaven les actrius 
Ariadna Planas i Núria Hosta; el guió és de Francesc Puigpelat i desenvolupa les 
converses que dues dones tenen en el gimnàs sobre el món masculí. 
En aquest mateix any s’ha començat a preparar una producció basada en la versió 
radiofònica de cinc grans obres shakesperianes. D’altra banda, la producció El Petit 



Príncep (2000) ha estat guardonada amb el premi de Ràdio Associació de Catalunya. 
Dins d’aquest apartat també hem realitzat un especial sobre el poeta Miquel Martí i Pol 
amb un recull de les seves poesies i textos inèdits en la veu de l’actor Lluís Marco. 

4.4.6.7.3 Contes: 

a part dels contes populars (La Caputxeta Vermella, La Rínxols d’Or, En Patufet, El 
tres porquets, etc.) que hem adaptat en col·laboració amb TV3 i que ja hem esmentat 
abans, aquest any també hem apostat pels contes llargs com La volta al món en 
vuitanta dies, de Jules Verne, i Donetes, de Louis M. Albott. 

4.4.6.7.4 Tot el món és teatre 

L’espai que es fa ressò de les estrenes teatrals de la cartellera catalana ha incorporat 
tres noves produccions: Tot Lloll, de Lloll Bertran al Teatre Poliorama; Oblidar, de 
Marie Laberge en una versió dirigida per Lurdes Barba que es va poder veure al teatre 
Artenbrut, i La bella Helena, de Jacques Offenbach en una versió de Josep Maria 
Mestres. 
D’altra banda hem produït i emès la versió radiofònica de l’obra Pedra de Tartera, de 
Maria Barbal, interpretada pel grup de teatre amateur El Centre de Llorenç del 
Penedès. 
Catalunya Cultura ha promocionat els següents espectacles teatrals: 
- Les variacions Goldberg, al TNC, sala Tallers. 
- Pluja seca, al TNC, sala Petita. 
- Una nit d’òpera, de La Cubana, al Teatre Tívoli. 

4.4.6.8 Universitari 
La comunitat universitària és un dels públics objectius de l’emissora. Aquesta voluntat 
es manifesta en els dos espais universitaris de la nostra graella: Campus ràdio, 
realitzat per estudiants, i Aula Magna, dirigit per Narcís Clotet. A més, hem 
coorganitzat els següents actes: 
- Jornades Cultura i Comunicació, coorganitzades amb la Facultat de Ciències de la 
Comunicació Blanquerna (URL). 
- “Les Universitats per una Cultura de Pau”, convocat per la xarxa d’universitats Institut 
Joan Lluís Vives. 

4.4.6.9 Infantil 
L’equip del Patim, Patam, Patum ha col·laborat en els següents projectes: 
- Any Verdaguer, amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
- “Dissabtes de contes”, amb la col·laboració de Lateral Simposio i El Corte Inglés. 
- “Espectacles amb classe”, temporada 2001-2002, al Teatre Poliorama amb la 
col·laboració de Tres per 3, S.L. 
- 1r Cicle de Teatre per a Tots els Públics, amb la col·laboració d’Alquímia Produccions 
i el Teatre Club Capitol. 
- Cicle de Cinema Infantil, amb la col·laboració de Cinesa Maremàgnum. 
- Programa especial des de la Catedral de Barcelona, per les festes de la Mercè. 

4.4.6.9.1 Promocions amb: 

- Barcelona Multimèdia (jocs infantils i juvenils en CD-ROM)- 
- Cromosoma (vídeos, jocs en CD-ROM, etc..) 
- Educa (jocs de taula) 
- Ed. Abadia de Montserrat (llibres infantils i juvenils) 
- Ed. Serres (llibres d’art infantils i juvenils) 
- TVC Disc (discos) 



- Ed. Cruïlla (llibres infantils i juvenils) 
- Ed. Molino (llibres infantils i juvenils) 
- Ed. Eumo (llibres infantils i juvenils i col·lecció Filosofia 3/18) 
- La Galera (llibres infantils i juvenils) 
- Edicions Granica (agendes i calendaris infantils i juvenils) 
- Ed. La Magrana (llibres infantils i juvenils) 
- Ed. Proa-Pòrtic (llibres infantils i juvenils) 
- Discmedi (discos) 
- Bayard Revistes (una subscripció anual cada mes per un nen del Patim.) 

4.4.7 Premis 
Premis concedits a diferents programes de Catalunya Cultura  
 
Premi Atlàntida, al programa literari Fum d’estampa, concedit pel Gremi d’Editors de 
Catalunya. 
Premi Butaca, al programa Mig amènic, mig ailat, concedit per votació popular. 
Premi Enderrock, al programa musical 100 x 100, concedit per votació popular. 
Premi Ràdio Associació de Catalunya al millor programa radiofònic a El Petit 
Príncep per l’adaptació radiofònica de l’obra d’Antoine de Saint-Éxupery. 
Premi Micròfon de Plata de l’Associació Espanyola de Premsa, Ràdio i Televisió 
al programa El Petit Príncep. 

4.5 Comercial 
Els ingressos publicitaris de l’exercici 2002 han augmentat un 4,5% respecte de 2001 
en un any en què, segons dades d’INFOADEX, la inversió publicitària en el total del 
mercat només va créixer un 0,2% i la publicitat en el sector radiofònic va disminuir un 
0,9%.  
Aquest creixement, en un context de recessió per segon any consecutiu, es dona 
desprès que el 2001 s’aconseguís un augment del 15,19% respecte de l’exercici 2000. 
S’ha de destacar que aquests resultats s’han obtingut sense afectar l’ocupació 
d’antena i respectant sempre els límits establerts. Les nostres emissores són les de 
menys saturació publicitària. 
Com és habitual, els resultats obtinguts han estat fruit dels esforços adreçats a establir 
unes tarifes acurades, a conèixer i satisfer les necessitats dels nostres anunciants i a 
establir fórmules comercials que s’adaptin a la idiosincràsia dels nostres clients, 
propiciant els patrocinis d’espais radiofònics i les contractacions de campanyes anuals, 
tant amb les petites i mitjanes empreses locals com amb les gran marques, ja siguin 
del nostre país o estatals. 
El lideratge indiscutible de Catalunya Ràdio i els continguts molt especialitzats de les 
altres tres emissores del grup - Catalunya Informació, Catalunya Música i Catalunya 
Cultura - disminueixen les possibilitats de captació d’anunciants que s’adaptin a les 
característiques d’aquestes programacions i, en conseqüència, fan que la 
comercialització dels seus espais publicitaris no sigui una tasca senzilla. 
Com que no s’espera un canvi de tendència del mercat en general, es de preveure una 
contenció en els pressupostos publicitaris de ràdio per part de les empreses 
anunciants; de manera que, per augmentar en termes reals el volum de vendes de 
l’any 2002, caldrà aplicar noves estratègies que permetin superar els nivells actuals de 
facturació. 

4.6 Àrea tècnica 
L'any 2002 ha continuat la consolidació del nou model d'àrea tècnica començat l'any 
1999. Les noves responsabilitats i els nous i diferents estils i rols de gestió han trobat 
el seu lloc i posició en l'organització durant aquest any, tot adequant-se dia a dia als 
nous canvis i formes que apareixen per seguir essent vàlids per a la resolució d’aquells 



conflictes que apareixen en la nostra organització, i així aportar les solucions 
demandades pels nostres usuaris.  
El foment de l'estalvi, una vegada més, apareix com a objectiu permanent en la nostra 
activitat diària. Des de l’àrea tècnica s’impulsa i es potencien aquelles accions que 
suposin un estalvi tant en l'explotació dels nostres canals com en les vies 
d’aprovisionament. L'estalvi i totes aquelles solucions imaginatives que repercuteixin 
en el primer seguiran sent presents en el futur com a directriu principal de l'àrea de 
forma contínua i com a objectiu permanent. 
El principal motiu d'atenció ha continuat sent, igual que en anys anteriors, sens dubte, 
la planificació i el control, juntament amb el cap de Manteniment Tècnic i el 
responsable de Manteniment General, de les inversions de Catalunya Ràdio. La 
millora contínua i la constant optimització d'infraestructures i eines productives per 
seguir sent líders en aquest entorn tecnològic competitiu han ocupat la major part de 
l'atenció de l'àrea aquest 2002. Els requeriments d'explotació, juntament amb el cap 
d'Exteriors i Control de So, han estat considerats d'aquesta manera motiu d'ocupació i 
anàlisi. 
Com en els últims anys, amb la finalitat d'aconseguir la millor posició d'innovació 
tecnològica, s'ha continuat en la línia de formació del personal i de participació en 
cursos i seminaris. Es considera que aquest aspecte és estratègic i permanent per 
garantir l’assoliment d’objectius. 
Cal esmentar aquí l’esforç de coordinació interna a nivell de tots els departaments de 
l’àrea, amb la garantia que tots i cada un dels seus membres se sentin integrats, 
motivats i participatius, així com l’esforç de coordinació a nivell general entre totes les 
altres empreses del grup, tot posant en comú les línies bàsiques d’inversió i posició 
tecnològica. 

4.6.1 Departament manteniment general 
Durant l’any 2002 s’ha seguit fomentant la cooperació entre els diferents departaments 
tècnics de l'àrea, tot mirant de reforçar el de Manteniment General en aquells moments 
i situacions que s'ha considerat necessari, tot adjudicant-li aquella enginyeria 
específica que ha estat necessària en el moment que així s’ha requerit. 
Una bona part de l'activitat s'ha dedicat a acabar les obres d'infraestructures que van 
començar l'any 2001. Les noves inversions i l’activitat generada per a la seva execució 
són, sovint, difícilment emmarcades dintre de l’any natural en què han estat 
adjudicades, per tant, de forma normal s’encavalquen activitats d’un exercici sobre el 
següent. 
L'any 2002 s’ha dedicat a la reforma dels estudis 15 i 16 de Barcelona, així com a la 
millora contínua de les nostres redaccions i espais comuns de producció. El projecte 
de directoris i definicions d’espais ha vist la llum, així com la definició d’espais i zones 
de distensió en diferents racons de la casa. 
Tot això sense oblidar les nostres delegacions, que també han estat objecte de 
l'atenció d'aquest departament en diferents intervencions. 
La contínua adequació de les instal·lacions d'aire condicionat, instal·lacions 
elèctriques, UPS i grup electrogen, lògicament han format part de l'ocupació, i en gran 
mesura, de Manteniment General durant aquest any 2002. 
La formalització, documentació, finalització i legalització dels diferents projectes, i els 
seus visats i certificats corresponents, han estat motiu de l'ocupació de Manteniment 
General aquest any 2002. Aquest aspecte va començar lleugerament l'any 2000, tot 
agafant força i forma l’any 2001, i ha tingut continuïtat aquest 2002, i s'ha transformat 
en un objectiu permanent i continu per a aquest departament pel llarg dels seus temps. 

4.6.2 Departament exteriors i control de so 
Racionalitzar els recursos demandats pel grup d’emissores de Catalunya Ràdio ha 
estat una de les tasques que més temps han ocupat aquest departament durant l'any 



2002. Aquestes emissores han presentat noves demandes de serveis, que s'han 
integrat i consolidat en l'estructura general de Catalunya Ràdio.  
S'ha racionalitzat i estructurat la realització de programes des de l'exterior i la 
presència de la ràdio al carrer, i l'ha acostat a l'audiència. L’any 2002 ha experimentat 
la realització d’uns estàndards que regeixin en el futur la realització d’aquestes 
activitats 
 
El foment de l'estalvi ha estat present en aquest departament tot l'any 2002, tant en 
aquells capítols que es controlen directament i que responen purament a paràmetres 
tècnics, com són les comunicacions exteriors i interiors, com a aspectes d’organització 
del treball condicionats pels requeriments externs dels nostres usuaris, tot sense que 
quedi perjudicada la qualitat tècnica de l'antena en aquestes contribucions des de 
l'exterior. 
Les noves tecnologies de producció i emissió, dintre de l’àmbit de la digitalització, 
segueixen tenint una repercussió forta en aquest departament. Per tant, el reciclatge i 
formació del personal han estat presents aquest 2002. Cal indicar la bona receptivitat 
dels membres d'aquest departament i l'excel·lent adaptació a les noves eines. 
Cal seguir destacant, any rere any, les fites obtingudes des d'aquest departament i la 
seva predisposició a la reorganització i millora contínua, tot i considerant la dificultat de 
gestió atesa la diversificació de les feines i el nombre d'integrants a diferents torns de 
treball que donen servei les 24 hores del dia cada dia de l'any. 

4.7 UAL 
La Unitat d'Assessorament Lingüístic continua prestant el servei de correcció de 
tots els textos que s'han de llegir per antena, d’assessorament als redactors i 
realitzadors sobre els dubtes que se’ls puguin plantejar, i de seguiment de l’antena per 
detectar-hi problemes lingüístics que s’hagin de corregir. Continuem utilitzant el correu-
e com a sistema de comunicació amb els corresponsals.  
Durant l’any 2002 hem obert a la consulta de tot el personal la web interna que conté 
les Orientacions lingüístiques de Catalunya Ràdio, els repertoris de remarques sobre 
lèxic, els criteris sobre presentació escrita dels destacats de notícies a la web i les 
llistes de noms propis de polítics i esportistes internacionals. Així mateix, hem integrat 
la base de dades sobre pronunciació dels noms d’autors, intèrprets i obres de música 
clàssica. Tots els arxius de criteris de la UAL es poden consultar des de la icona 
“Consulta UAL”. 
La UAL ha continuat la col·laboració amb la UPF en l'elaboració del programa DOPO 
("Diagnòstic ortològic per ordinador"), amb vista a aconseguir-ne una versió 
multiplataforma que es pugui fer córrer als nostres ordinadors. 

4.8 Recursos humans 

4.8.1 Plantilla de personal 2002 

FIXOS TEMPORALS TOTAL 

 
Gener 342 30 

372 

 
Febrer 341 31 372  

 
Març 342 35 377 

 
Abril 341 36 377 

 



Maig 340 35 375 

 
Juny 341 40 381 

 
Juliol 342 45 387  

 
Agost 342 45 

387  

 
Setembre 343 43 386 

 
Octubre 

346 32 378 

 
Novembre 346 27 373 

 Desembre 345 29 374 

 Promig 343 36 378,25 

4.8.2 Situació plantilla a 31/12/2002 
DEPARTAMENT NOMBRE 

 DIRECCIÓ 2 

 GERÈNCIA 39  

 COMERCIAL 10 

 TÈCNICA I EXPLOTACIÓ 76 

 INFORMATIUS 130 

 
PROGRAMES CAT. RADIO 51 

 PRODUCCIÓ 25  

 PROGRAMES DE C.CULTURA i C.MÚSICA 28 

 PERSONAL DIRECTIU 13 

 TOTAL 374 

  



  

  

 
  Nombre Percentatge 

 
Mitjana d' edat 

 
HOMES 214 57,21% 39 

 
DONES 160 42,78% 

36  

     

 
TOTAL 374 100% 38  

 

4.9 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/radio2002.pdf 
 
 

5 Empreses tecnològiques i de servei 
Les Empreses Tecnològiques i de Serveis constitueixen un projecte global de 
modernització de l’estructura tecnològica de les empreses de la CCRTV. Aquest 
projecte contempla posar al servei de totes les empreses de la CCRTV i altres 
empreses externes els coneixements tecnològics i operatius adquirits al llarg dels anys 
i els que es puguin anar afegint en el futur. El projecte abasta tres àmbits: 

El corresponent a sistemes i software de gestió i software de producció audiovisual i 
arxiu; gestionat a traves de l’empresa Serveis Generals. 

El corresponent a aplicacions interactives, informació meteorològica i sistemes 
automàtics d’accés i presentació de la informació per televisió “automatic TV”; 
gestionat a traves de l’empresa TVC Netmedia Audiovisual 

El que fa referència a la adaptació/publicació de continguts de la CCRTV en els nous 
suports tecnològics, internet, comunicacions banda ampla, telefonia mòbil, Televisió 
interactiva. Aquesta funció es du a terme a traves de l’empresa CCRTV Interactiva. 

5.1 CCRTV Interactiva 

5.1.1 Evolució dels negocis i situació de la societat 
Després de l’inici de les activitats del 2001, l’exercici 2002 ha estat el primer en què la 
societat ha estat en plena explotació, d'acord amb la missió que té encomanada: 
“...l’explotació i comercialització dels serveis de comunicació interactius de TVC i 
Catalunya Ràdio, SRG, SA” .  

5.1.2 Objectius 
Durant l'any, la companyia ha centrat els seus esforços en tres àrees: a nivell de 
continguts, la consolidació dels serveis existents i el llançament de nous productes de 
comunicació de gran atractiu, basats en els continguts i la producció audiovisual de 



Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. Pel que fa a la producció, s’ha treballat en la 
definició i consolidació d'uns processos de producció i tecnologies subjacents eficients 
i orientats a clients. A nivell comercial, en el posicionament en el sector de les 
agències i centrals de mitjans, els clients de l'empresa que aporten ingressos al Grup.  

5.1.3 Continguts i Audiència 
Pel que fa als continguts, l’audiència del conjunt de productes i serveis s'ha 
incrementat un 140% fins a assolir la xifra de 14.350.000 pàgines vistes, al desembre 
del 2002 (Auditat per OJD). D’aquesta manera, CCRTV ocupa clarament la posició de 
lideratge, amb el 70% de quota del mercat en català auditat per OJD, i com una 
referència de primer nivell en el domini Internet, com ja és en els camps de la TV i de 
la ràdio.  
S’ha augmentat notablement la publicació multicanal simultània de molts dels 
continguts: teletext, Internet, agendes electròniques (PDA), telefonia mòbil (WAP) i 
s'han posat a prova nous canals de comunicació per obtenir un rendiment addicional 
de l’enorme producció audiovisual del Grup. Un bon exemple són els serveis basats en 
SMS, que han estat molt exitosos a nivell d'utilització per part dels ciutadans.  

5.1.4 Destacats 
Alguns dels fets més destacats en l’apartat dels continguts són:  
El llançament i la consolidació dels portals informatius de Televisió de Catalunya, 
www.telenoticies.com, i Catalunya Ràdio, www.catalunyainformacio.com. Uns serveis amb 
més de cent notícies, acompanyades d'unes cinquanta cròniques de ràdio i cinquanta 
vídeos de televisió. Destaca especialment un portal dedicat a l’actualitat de les 
comarques de Catalunya amb informació permanentment actualitzada de totes i cada 
una de les 41 comarques.  
El llançament de www.ritmes.net, la plataforma interactiva dels continguts musicals de 
la CCRTV, amb un èmfasi especial en la promoció de la música catalana i dels 
programes musicals de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio. La campanya 
publicitària de TVC de Ritmes.net va guanyar la Musa d’Or dels premis Promax, el 
certamen internacional més important i prestigiós sobre comunicació i màrqueting a la 
televisió.  
El nou disseny del TVCTEXT (amb guia de programació dinàmica ), i el xat (abril de 
2002), un nou servei adreçat al públic jove que permet publicar missatges SMS al 
teletext, en temps real, enviant-los des dels telèfons mòbils.  
L’estrena de nombroses webs de programes de TVC, com www.tempsdaventura.com, 
www.elmediambient.net, www.platsbruts.com, www.elcim.net, www.veterinaris.net, etc. 
Les nombroses accions de participació, via SMS, amb més de 1.146.000 missatges 
rebuts. Entre aquestes accions destaca el No tinc paraula, microprograma de TV diari, 
dissenyat especialment per a interacció SMS.  
Primeres emissions de serveis interactius sobre TV Digital Terrestre: 
Aquesta fita és fruit de la col·laboració entre les empreses del Grup.  
El nombre d’usuaris registrats ha superat els 200.000, gràcies a l’oferta cada cop més 
gran de serveis de fidelització com xats moderats amb famosos i artistes, fòrums, 
concursos amb premis, newsletters, jocs amb personatges de les sèries, descàrrega 
d’MP3, etc. 
En definitiva, la companyia s’ha orientat a millorar l’oferta de continguts de qualitat en 
català a Internet i també la relació amb els espectadors i oients, mitjançant un contacte 
directe i serveis cada cop més personalitzats, basats en la participació.  

5.1.5 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/interactiva2002.pdf 



5.2 CCRTV Serveis Generals 
CCRTV Serveis Generals integra les àrees de:  
- Sistemes d’Informació (ASI),  
- Processos, Auditoria i Organització (PAO)  
i el Servei d’Assessorament Lingüístic.  
L’any 2002 ha estat un any de consolidació dels canvis iniciats durant el 2001 en 
quant, d’una banda l'externalització de part dels serveis informàtics d’Activa3 a tercers 
fora del grup de la CCRTV i d’una altra, la continuació en la prestació de serveis a les 
empreses del grup 
En quant a infrastructura o sistemes durant l’any 2002 s’han estat desenvolupant els 
següents projectes: 
 
Evolució de l’entorn Netware: Migrar tot l’entorn Novell (servidors, estacions, 
directori, distribució d’aplicacions, impressores, configuració automàtica, etc.) a les 
darreres versions estables i redissenyar el sistema seguint criteris recomanats pel 
fabricant, a fi d’aconseguir un entorn estable i posat al dia. 
Sistema d’antivirus al correu i la xarxa: s’ha proveït a tota la instal·lació d’un sistema 
de protecció contra els virus de qualsevol tipus i procedència. 
Sistema de connexió remota: Instal·lació d’un cluster de servidors que permet 
l’execució, per a terminals remots, d’aplicacions o d’escriptoris sencers en entorn 
Windows. 
 
Backup centralitzat i llibreria de cintes: millora del sistema de gestió de còpies i de 
la seva recuperació optimitzant al mateix temps el creixement dels discos. Aquest 
projecte és previst que finalitzi durant el 2003. 
Nou sistema de monitorització d’operacions: sistema que permet efectuar un 
seguiment del serveis informàtics a fi i efecte de tenir un major control i preveure 
possibles incidències. Projecte que es preveu finalitzi durant el 2003. 
Ampliació del cabal d’internet: s’ha passat d’un cabal de 512 Mb a 3x2 MB. Dos 
proveïdors amb 2Mb i una línia ADSL per desviar el tràfic no prioritari. 
 
Pel que fa referència a desenvolupament de software, durant l’any 2002 s’ha estat 
treballant en els següents projectes, alguns dels quals tindran continuïtat durant el 
2003 que és quan s’implantaran: 
 
Projecte GREC: nova gestió de graelles d’emissió i continuïtat. 
Projecte MAPA: nova gestió d’adquisició de produccions alienes, estoc i control de 
drets de qualsevol producció. 
Projecte PROA: nova gestió de la producció de programes audiovisuals 
(pressupostos, contractacions, planificació de recursos, seguiment de costos). 
Projecte MUSA: gestió de magatzems de serveis artístics (caracterització, vestuari i 
atretzo). 
Projecte Salzburg: programa d’ajuda per a l’automatització de programacions (ràdio 
fórmules) musicals a Catalunya Ràdio. 
Nova intranet corporativa: Durant l’any 2002 s’ha desenvolupat una nova intranet 
que és previst que entri en funcionament durant el 2003. 
 
Durant l’any 2002, també, va començar a funcionar la nova unitat de servei i atenció a 
l’usuari, la UAC. Aquesta unitat té per objectiu centralitzar tot el que té a veure amb el 
suport a l’usuari: administració d’usuaris i recursos, instal·lacions, atenció d’avaries i 
incidències, gestió de peticions i suport en la utilització de les eines informàtiques. A 
nivell il·lustratiu de la seva activitat durant l’exercici 2002, es van atendre un total de 
14.500 trucades, es van gestionar un total de 556 peticions i es van resoldre 312 
avaries. 



5.2.1 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/serveis2002.pdf 

5.3 TVC Multimèdia 
TVC Multimèdia, SL és una societat sense activitat productiva i com a únic actiu té les 
participacions en altres societats. 

5.3.1 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/multimedia2002.pdf 

5.4 TVC Netmèdia Audiovisual 
TVC Netmèdia Audiovisual ha complert durant l’any 2002 el primer any sencer 
d’activitats. 
Durant aquest any TVC Netmèdia ha continuat desenvolupant les activitats que ja feia 
l’any anterior com son: 
- Gestió dels canals TVC Sat, TVC Internacional, Méteo i Canal Súper 3. 
- Gestió i comercialització dels Serveis Audiovisuals de Meteorologia (SAM) 
- Desenvolupament de Televisió Interactiva 
I addicionalment hem incorporat dues noves línies d’activitat com son: 
- Producció de les emissions de les Sessions del Parlament de Catalunya. 
- Comercialització de la plataforma, de creació pròpia, de gestió digital de continguts, 
anomenada AUTOMÀTIC TV. 
 
Serveis audiovisuals de metereologia (SAM) 
Donada la crisi existent al sector d’Internet, hem continuat l’expansió sobre tot a l’àmbit 
de premsa escrita amb força èxit. 
D’altra banda, continuem participant en serveis via WAP i SMS per als principals 
operadors de telefonia mòbil com son Telefónica Móviles, Vodafone i Amena. 
Respecte al Canal Meteo, hem continuat donant i millorant el servei amb nous 
grafismes i noves informacions a més de millorar les funcionalitats interactives. 
Esperem que el canal continuï sense problemes la seva activitat després de la 
anunciada fusió de les dues plataformes que operen a Espanya. 
També cal destacar la posada en marxa dels serveis meteorològics de TV de Castella 
la Manxa i la reforma dels programes meteorològics de Canal Sur. 
 
Televisió interactiva 
Hem posat en marxa l’aplicació OK Info per Canal Satélite Digital i hem subministrat 
una aplicació de meteorologia i una Guia Electrònica de Programació al grup italià 
Mediaset. 
- A més s’han anat introduint millores en les aplicacions de Canal Satelite i Via Digital 
ex explotació i hem continuat amb la nostre participació en el projecte europeu 
d’innovació tecnològica Gemini 
 
Plataforma de gestió digital de continguts (Automatic TV) 
Després d’una bona feina de recerca, aquest any hem començat a comercialitzar una 
plataforma de gestió de continguts digital pròpia, que anomenem AUTOMÀTIC TV. El 
mercat ha acollit amb interès la nova plataforma i s’està començant a instal·lar a 
diverses televisions locals. Tenim plena confiança en que al proper any es podrà 
començar a instal·lar a les principals cadenes del país i també es podrà vendre a nivell 
internacional. 



5.4.1 Hores d’emissió anuals 
- TVC Internacional: 8.760 hores. 
- TVC Sat: 7.300 hores. 
- Canal Mèteo: 6.570 hores. 
- Club Súper 3: 9 hores. 

5.4.2 Descripció de cada canal 
TVC Internacional: 
o Tipus de canal: Generalista. 
o Sistema: Obert. 
o Emissor: satèl·lit Astra (Europa), Hispasat (Amèrica) 
o Àmbit d’emissió: Europa i Amèrica. 
o Hores d’emissió anuals: 8.760 hores. 
 
TVC Sat: 
o Tipus de canal: Generalista. 
o Sistema: Codificat. 
o Emissor: Via Digital 
o Àmbit d’emissió: Espanya. 
o Hores d’emissió anuals: 7.300 hores. 
 
Canal Meteo: 
o Tipus de canal: Temàtic. 
o Sistema: Codificat. 
o Emissor: Canal Satélite Digital 
o Àmbit d’emissió: Espanya. 
o Hores d’emissió anuals: 6.570 hores. 

5.4.3 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/netmedia2002.pdf 

5.5 Activa 3 solutions and technologies 
Activa 3 és una societat sense activitat durant el 2002 i resta inactiva a la data de presentació d’aquests 
comptes anuals. 

5.5.1 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/activa2002.pdf 

5.6 TVC Edicions i Publicacions 
TVC Edicions administra un catàleg d’obres musicals, tant produïdes per a programes 
de ràdio i televisió com encarregades per a la producció discogràfica. En aquest 
context, col·labora amb les empreses discogràfiques catalanes per abastir de 
composicions musicals i col·laborar en projectes comuns. 
 
Durant l’any 2002, TVC Edicions, en la seva faceta d’editora musical, ha canalitzat, 
controlat i assessorat, en matèria de drets, els projectes de creació de les obres 
musicals que s’han incorporat als programes. De la mateixa manera ha administrat el 
seu catàleg, propiciant la difusió de les obres dels autors. En aquesta línia de treball, 
TVC Edicions ha mantingut una estreta relació amb el sector de compositors i autors 
musicals catalans. Aquesta col·laboració, iniciada en els darrers anys, s’ha concretat 
en la implicació de més d’un centenar d’aquests professionals externs per crear i 
elaborar l’obra musical per a programes, sèries i documentals de Televisió de 



Catalunya. En aquest apartat, destaquen la participació de professionals de contrastat 
prestigi i de joves valors emergents. Possibilitar l’aportació d’aquest sector a l’activitat 
de les empreses de la CCRTV ha estat un dels objectius bàsics de l’Editora. 
 
A banda de la tasca específica d’editora, TVC Edicions ha iniciat un projecte de 
música de llibreria molt qualificada, que permet disposar d’unes col·leccions fetes a 
mida dels muntadors musicals dels nostres mitjans, alhora que contribueix a 
dinamitzar el sector de la composició musical a Catalunya, tant per a la difusió en la 
nostra ràdio i televisió, com per a la comercialització en sectors professionals. Aquest 
projecte, editat sota el segell discogràfic “TRI ART MUSIC” de TVC Edicions, ha 
comptat amb autors i compositors catalans de solvència contrastada. La utilització i 
consum d’aquestes composicions no es limita al marc de les empreses de la CCRTV. 
Si més no, cal destacar l’acord establert amb altres editores musicals perquè l’obra 
d’aquests autors, recopilada en aquesta col·lecció, pugui difondre’s a nivell mundial. 

5.6.1 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/edicions2002.pdf 



6 Fundació La Marató 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/marato2002.pdf 

7 Comptes anuals 
http://www.ccrtv.com/informe/2002/pdf/comptes.pdf 
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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 2002 
reflecteix la situació financera i patrimonial del grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, integrat per l'ens públic Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió, Televisió de Catalunya, SA, Catalunya Ràdio SRG., SA, CCRTV Serveis Generals, SA, TVC Edicions i 
Publicacions, SA, CCRTV Interactiva, SA., TVC Multimèdia, SL.,  TVC Netmèdia Audiovisual, SL. i Activa 3, IT Solutions and Technologies, 
SL. Aquest informe inclou: 

• Comptes anuals individuals i consolidats de l'exercici 2002. 

• Memòries corresponents a l'exercici tancat de 2002. 

Aquest informe de gestió s'emmarca en 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 legislativament, a la Llei 20/2001 de 28 de desembre de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2002 

Els comptes anuals adjunts 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 
2002, duent a terme els objectius prefixats en el pla d'activitats i que es detallen en la memòria de l'avantprojecte del pressupost 
aprovat pel Parlament de Catalunya. 

Pel que fa a la memòria i informe de gestió 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 la 
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 16 de la Llei 20/2001 de 28 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 continguts en els diferents plans d'activitats, i donant compliment a les 
finalitats 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 
actuacions en matèria de programació, actualitats, tècnica, comercial i econòmic-financeres. 
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Pressupost de capital de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials.    
Consolidat. per al 2002 

RECURSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capitols 

   
CAPÍTOL VII.     SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES PER 
L'EMPRESA   2.217.734,67
ARTICLE 70.   APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL    
DE L'ESTAT / DE LA GENERALITAT  2.217.734,67 
Altres aportacions 2.217.734,67  
   
CAPÍTOL VIII.     VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS   71.296.431,19
ARTICLE 83.   APORTACIONS AL FONS PATRIMONIAL    
De la Generalitat de Catalunya  71.296.431,19 
 De la Generalitat de Catalunya 71.296.431,19  
   
CAPÍTOL IX.     VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS   89.409.230,03
ARTICLE 90.   PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI    
Fora del sector públic  89.409.230,03 
Fora del sector públic 89.409.230,03  

TOTAL     162.923.395,89
   

DOTACIONS   
   
CAPÍTOL VI.     INVERSIONS REALS    89.108.566,72
 ARTICLE 61.   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS   
Inversions edificis i altres construccions   601.012,10 
 Inversions en edificis i altres construccions  601.012,10  
   
ARTICLE 62.   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTALL I 
UTILLATGE   
Inversions en maquinària, installacions i utillatge   8.391.331,00 
 Inversions en instal complexes especialitzades  7.542.701,91  
 Inversions en maquinària i installacions  848.629,09  
   
ARTICLE 63.   INVERSIONS EN ELEMENTS DE TRANSP    
Inversions en elements de transport   336.566,66 
 Inversions en elements de transport  336.566,66  
   
ARTICLE 64.   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS    
Inversions en mobiliari i estris  360.006,13 
 Inversions en mobiliari  360.006,13  
   
ARTICLE 65.   INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE 
DADES   
Inversions en equip de procés de dades   1.728.090,01 
 Inversions en equips d´informàtica  1.728.090,01  
   
ARTICLE 67.   INVERSIONS ALTRE IMMOBIL MATERIAL    
Inversions en altre immobilitzat material   30.050,61 
 Inversions en altre immobilitzat material  30.050,61  
   
ARTICLE 68.   INVERSIONS EN IMMOBIL IMMATERIAL    
Inversions en immobilitzat immaterial   77.661.510,21 
 Aplicacions informàtiques  2.870.662,42  
 Fons de producció   74.790.847,79  
   
CAPÍTOL VIII.     VARIACIÓ D´ACTIUS FINANCERS    73.814.829,17
ARTICLE 84.   APORTACIONS ACOMPTE DE CAPITAL    
Aportacions acompte de capital   73.814.829,17 
 Reposició capital permanent  73.814.829,17  
   
   

TOTAL     162.923.395,89
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Pressupost d’explotació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials.   
Consolidat. per al 2002 

 

INGRESSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols 

                              

CAPÍTOL III.     INGRESSOS PROPIS 
  192.372.158,79 

ARTICLE 30.     VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS  
   

Venda de béns  174.434.904,11       

 Publicitat 117.246.000,26   

 Altres vendes 57.188.903,85   

Prestació de serveis a tercers   2.112.904,30  

 Vendes de serveis  2.112.904,30   

Altres vendes  15.824.350,38  

 Treballs realitzats Immobilitzat Material 12.184.981,61   

 Serveis diversos  3.639.368,77   

    
CAPÍTOL IV.     SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES  PER 
L´EMPRESA   47.431.875,56 

ARTICLE 44.      DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 552.931,42  

Subvencions corrents rebudes     

 Subvencions d'empreses pùbliques i d'altres ens públics 552.931,42   
    

ARTICLE 45.      DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
   

Subvencions corrents rebudes   46.878.944,14  

 Subvencions de la Generalitat de Catalunya  46.878.944,14   

    
CAPÍTOL V.     INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT 
D´EXPLOTACIÓ   74.481.193,16 

ARTICLE 52.      INTERESSOS DE DIPÒSITS  
   

Altres ingressos  176.697,56  

 Altres ingressos  176.697,56   

    

ARTICLE 53.      ALTRES INGRESSOS FINANCERS     

Diferències de canvi   2.066.640,22  

 Diferències positives de canvi  2.066.640,22   

    
ARTICLE 55.      DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ     

Dèficit d'explotació  72.237.855,38  

 Dèficit d'explotació 72.237.855,38   

    

TOTAL     314.285.227,51 
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DESPESES  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols 

    
CAPÍTOL I.     REMUNERACIONS DEL PERSONAL    111.467.878,34 
ARTICLE 10.     SOUS I SALARIS     
Sous i salaris  89.594.613,16  
 Sous i salaris 89.594.613,16   
ARTICLE 11.     ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS    
                             
Assegurances i prestacions socials   20.371.374,68  
 Seguretat Social a càrrec empresa  20.347.935,21   
 Aportació a sistemes complem de pensions  23.439,47   
ARTICLE 12.   ALTRES DESPESES SOCIALS     
Altres despeses   1.501.890,50  
 Altres despeses  1.501.890,50   
    
CAPÍTOL II.     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   168.302.287,13 
ARTICLE 20.   COMPRES I APROVISIONAMENTS     
Compres de mercaderies i matèries primeres  99.852.370,35  
 Compres de mercaderies  4.467.616,73   
 Compres productes acabats 90.252.359,36   
 Compres elements i conjunts incorporables  5.132.394,26   
Treballs realitzats per altres empreses   134.627,00  
 Treballs realitzats per altres empreses  134.627,00   
ARTICLE 21.   SERVEIS EXTERIORS     
Lloguers   12.375.619,68  
 Lloguers  12.375.619,68   
Conservació i reparació   1.313.816,75  
 Conservació i reparació  1.313.816,75   
Serveis de professionals independents   21.769.773,27  
 Serveis d´empreses i professionals  21.769.773,27   
Transports   551.810,47  
 Transports  551.810,47   
Primes d´assegurances  359.068,39  
 Primes d´assegurances  359.068,39   
Publicitat, propaganda i relacions públiques   7.502.078,19  
 Publicitat i relacions públiques  7.502.078,19   
Subministraments   18.850.200,24  
 Subministraments 2.468.228,82   
 Comunicacions  2.400.164,05   
 Enllaços 13.981.807,37   
Altres despeses diverses   4.886.971,48  
 Altres serveis  4.886.971,48   
ARTICLE 22.   TRIBUTS    
Tributs   693.931,07  
 Altres tributs  693.931,07   
ARTICLE 23.   VARIACIÓ DE LES PROVISIONS    
Variació de provisions per tràfec   12.020,24  
 Provisions diverses  12.020,24   
    
CAPÍTOL III.     DESPESES FINANCERES    34.515.062,04 
ARTICLE 30.   DEUTE A LLARG TERMINI    
Despeses financeres a llarg termini  31.650.283,07  
 Interessos de préstecs  31.560.131,26   
 Despeses  formalització i cancell deutes  90.151,81   
ARTICLE 31.   DEUTE A CURT TERMINI     
Despeses financeres a curt termini  1.030.796,54  
 Interessos de préstecs 841.416,95   
 Despeses formalització i cancel. deutes 913,54   
 Serveis bancaris i similars 188.466,05   
ARTICLE 32.   DIFERÈNCIES NEGATIVES DE CANVI     
Diferències de canvi   1.833.982,43  
 Diferències  negatives de canvi 1.833.982,43   
    

TOTAL     314.285.227,51 
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Balanç de situació a 31 de desembre de 2002 i 2001  

Les quantitas són en euros 

 

 

Actiu 31.12.2002 31.12.2001 Passiu 31.12.2002 31.12.2001
Situacions transitòries finançament 539.762.050 539.762.050 Fons propis (nota 8) -73.356.579 50.684
    Situacions transit.finançament (nota 3.1) 539.762.050 539.762.050 Patrimoni

    Patrimoni 343.719.775 272.423.344
Immobilitzat 177.701.388 164.437.082

Immobilitzat immaterial (nota 3.2 i 4) Resultats exercicis anteriors
    Despeses primer establiment 0 135.228     Resultats negatius d'exercicis anteriors -272.372.662 -119.788.750
    Despeses recerca i desenvolupament 2.005.095 1.222.547
    Propietat industrial, concessions i altres 253.847 216.686
    Aplicacions informàtiques 6.401.688 4.622.223 Pèrdues i guanys Consolidat
    Fons de produccions 279.956.069 242.848.757     Resultat de l'exercici Consolidat -144.703.692 -152.583.910
    Fonogrames 310.514 120.052
    Avenços 13.578.933 14.060.895
    Drets bens arrendament financer 1.984.946
    Amortització -182.147.958 -152.796.629

122.343.134 110.429.758
Immobilitzat material nota 3.3 i 5) Ingressos a distribuir 8.086.977 7.784.844
    Terrenys, edificis i construccions 16.398.294 16.526.082
    Instal.lacions tècniques 55.006.921 51.683.806 Subvencions 7.379.271 7.219.541
    Mobiliari i altres instal.lacions 25.137.785 24.098.762
    Equips informàtics 4.498.386 4.080.842 Diferències positives de canvi 707.706 565.303
    Elements de transport 530.347 501.992
    Avenços i immobilitzat material en curs 1.420.261 698.374
    Altre immobilitzat material 5.666.493 3.378.643
    Amortitzacions -68.894.158 -63.762.859

39.764.329 37.205.641 Provisions per riscos (nota 3.12 i 9) 2.037.196 3.322.323

Immobilitzacions financeres (nota 3.4 i 6) 0 0 Provisions per impostos  i riscos 2.037.196 3.322.323
    Participacions posades en equivalència 9.618.043 8.469.768
    Crèdits a empreses posades en equivalencia 24.040 6.333.530
    Cartera de valors a llarg termini 26.687.059 22.550.617
    Crèdits a llarg termini 66.111 66.111 Creditors a llarg termini 741.276.918 495.519.408
    Dipòsits i fiances constituïdes 107.194 106.656
    Provisions -20.908.522 -20.725.000 Deutes amb entitats de crèdit (nota 10) 741.276.798 495.519.288

15.593.925 16.801.682
Fiances i dipòsits rebuts 120 120

Despeses a distribuir 367.427
Drets adquirits i altres despeses 367.427

Actiu circulant 79.079.687 71.327.352 Creditors a curt termini (nota 10) 118.866.039 268.849.225

Existències (nota 3.6 i 7) Venciment curt de préstecs a llarg 22.614.680 22.614.680
    Material auxiliar, cintes i recanvis 1.684.520 1.507.997 Deutes amb entitats de crèdit 1.114.336 157.196.346
    Produccions i drets d'emissió 7.168.680 3.711.123 Interessos a curt termini 4.046.536 8.565.327
    Avenços 240.561 2.019.689 27.775.552 188.376.354

9.093.761 7.238.809
Deutors Creditors
    Clients i altres deutors 48.732.249 44.354.760     Factures pendents de rebre 37.252.920 33.541.373
    Empreses posades en equivalencia 12.687.946 5.772.050     Proveïdors i altres creditors 37.681.731 33.509.555
    Personal 428.218 596.107 74.934.651 67.050.928
    Administracions públiques 3.150.866 4.724.834
    Provisions per insolvències -4.237.225 -3.658.335 Deutes amb empreses posades en equivalència 3.564.441 2.928

60.762.054 51.789.416
Inversions financeres temporals Creditors no comercials
    Altres crèdits 179.969 180.119     Personal 4.077.225 2.305.470

179.969 180.119     Administracions públiques 5.913.576 5.526.610
9.990.801 7.832.081

Tresoreria
    Caixa i bancs 919.215 1.731.911

Ajustaments per periodificació nota (3.8.1) Ajustaments per periodificació
    Despeses anticipades  nota  (3.8.1) 8.124.688 10.387.096     Ingressos anticipats (nota 3.8.2) 2.600.594 5.586.935

Total actiu 796.910.552 775.526.484 Total passiu 796.910.552 775.526.484
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Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2002 i 2001 

 

 

 

 

 

Les quantitats són en euros 

 Deure 31.12.2002 31.12.2001 Haver 31.12.2002 31.12.2001
Aprovisionaments Import net xifra de negocis (nota 12.1)
    Consum de material auxiliar i recanvis  3.270.151 3.450.612     Publicitat 127.586.427 123.188.127
    Despeses externes 88.252.202 94.518.534     Altres vendes 49.018.245 54.713.113

91.522.353 97.969.147     Prestació de serveis 1.618.379 1.933.966
    Rappels -3.139.917 -3.117.619

175.083.134 176.717.586
Despeses de personal (nota 12.3) 
    Sous i salaris 93.194.501 84.950.741 Increment d'existències
    Càrregues socials 22.953.516 21.704.917     Produccions 3.461.001 375.321

116.148.017 106.655.657
Amortització de l'immobilitzat Treballs per a l'immobilitzat immaterial
    Dotacions de l'exercici (nota 3.2 i 3.3) 73.874.261 72.453.636     Treballs realitzats per l'empresa 13.049.624 10.930.437

Provisions per insolvències 
    Dotació de l'exercici 596.895 48.412 Altres ingressos d'explotació

    Ingressos accessoris 4.304.704 3.185.595
Altres despeses d'explotació     Subvencions 47.518.668 42.451.472
    Serveis d'empreses i professionals 20.190.717 19.245.722     Provisions per insolvències aplicades 7.168 10.062
    Subministrament, comunicacions i enllaços 19.221.184 18.389.644 51.830.540 45.647.129
    Altres serveis exteriors 24.046.825 24.987.580
    Tributs 765.241 1.759.380

64.223.967 64.382.326
Beneficis d'explotació Pèrdues d'explotació 102.941.193 107.838.705

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 31.276.103 32.430.047     Interessos 702.749 385.125

Variació provisions d'inversió financera (nota 6) 183.522 2.537.031
Diferències de canvi Diferències de canvi
    Diferències negatives 1.107.997 1.577.755     Diferències positives 1.401.295 1.305.933

Resultats financers positius Resultats financers negatius 30.463.578 34.853.775
Participacions en resultats societats 
posades en equivalencia (nota 6) 10.847.929 9.606.997

Beneficis de les activitats ordinàries Pèrdues de les activitats ordinàries 144.252.700 152.299.477

Pèrdues procedents de l'immobilitzat Beneficis procedents de l'immobilitzat
    Baixes d'immobilitzat: Valor residual 1.639.642 2.371.200     Baixes d'immobilitzat material: Ingressos 173.054 265.745

Despeses extraordinàries Aportacions de socis
    Despeses i pèrdues extraordinàries 724.238 7.767     Aportacions de socis aplicades 0 0

Pèrdues d'altres exercicis Ingressos extraordinaris
    Despeses i pèrdues exercicis anteriors 421.301 1.673.773     Ingressos extraordinaris 616 1.134.384

Subvencions de capital
Pèrdues participacions capital     Traspàs a resultat de l'exercici 1.676.808 1.240.758
    Pèrdues en participacions d'empreses associades 0 0

Beneficis d'altres exercicis 
    Ingressos i beneficis exercicis anteriors 483.711 1.127.419

Resultats extraordinaris positius Resultats extraordinaris negatius 450.992 284.433

Beneficis abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos 144.703.692 152.583.910
    Impost sobre societats 0 0
Resultat consolidat de l'exercici (Beneficis) Resultat consolidat de l'exercici (Pèrdues) 144.703.692 152.583.910

Resultat de l'exercici (pèrdues)  (144.703.692)  (152.583.910)

Aportacions Generalitat de Catalunya enregistrades a Fons Propis 71.296.431 71.296.431
Resultat de l'exercici després d'aportació  (73.407.261) 

 

 (81.287.479)

Estat d'informació addicional dels exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2002 i 2001 



Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials. Consolidat. 

 

8 

Memòria corresponent a l’exercici anual tancat a 31.12.2002 

1. Naturalesa del Grup 

El Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, integrat 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 radiodifusió i de televisió gestionats per la Generalitat de Catalunya. L’àmbit geogràfic d’aquest servei és tot el territori de 
Catalunya. El domicili social de l’ens públic és a la ciutat de Barcelona. 

El model de finançament per a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió procedeix dels pressupostos aprovats per la Generalitat de 
Catalunya en cada exercici on s’estableixen les aportacions necessàries a realitzar a l’ens a través de la Generalitat de Catalunya. Per 
les empreses filials el model de finançament és mixt combinant ingressos per publicitat i/o vendes de productes/serveis, i ingressos 
públics procedents dels pressupostos aprovats per la Generalitat de Catalunya. Aquestes aportacions poden ser rebudes via aportació 
de Capital (nota 8 ) i/o via subvencions d’Explotació (nota 12.2 ) per compensar les pèrdues derivades de les activitats pròpies de 
l’ens i de les empreses filials. 

2. Bases de presentació 

2.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts es presenten per a 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. 

En la consolidació dels comptes anuals han estat eliminats tots els moviments significatius entre l'Ens i les Societats entre si i 
inclouen les reclassificacions i els agrupaments necessaris per tal que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 
dels resultats consolidats del grup. 

Els comptes anuals, que estan expressats en euros, han estat elaborats d'acord als principis i criteris de comptabilitat generalment 
acceptats i no hi ha cap principi comptable obligatori amb un efecte significatiu que s'hagi deixat d'aplicar incloent-hi els ajusts i les 
reclassificacions necessàries per homogeneïtzar els criteris comptables i de presentació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
i empreses filials. 

El procés de consolidació ha estat realitzat de conformitat amb els principis recollits en la norma de formulació de comptes anuals 
consolidats aprovats per Reial Decret 1815/91 de 20 de desembre. L’Ens no presenta quadre de finançament consolidat, ja que 
d’acord amb la mencionada legislació no hi està obligat. 

Totes les empreses filials consolidades tanquen el seu exercici a 31 de desembre, a excepció de la societat participada Audiovisual 
Sport, SL. (AVS), la data de tancament de la qual és el 30 de juny. No obstant , aquesta societat, s'ha consolidat en base a estats 
financers anuals preparats expressament a 31 de desembre. 

A continuació es detallen les societats dependents i associades, consolidades durant l'exercici 2002: 

Participació Capital Social M ètode consolidació

Televisió de Catalunya, SA. 100% 148.014.399 Integració G lobal

Catalunya Ràdio SRG., SA. 100% 10.526.986 Integració G lobal

CCRTV Serveis Generals, SA 100% 2.500.210 Integració G lobal

TVC Edicions i Publicacions, SA 100% 60.101 Integració G lobal

CCRTV Interactiva, SA. 100% 3.065.162 Integració G lobal

TVC M ultim èdia, SL. 100% 10.937.360 Integració G lobal

TVC Netm èdia Audiovisual, SL. 100% 938.136 Integració G lobal

Activa 3, IT . Solutions and Technologies, SL. 100% 4.000 Integració G lobal

Audiovisual Sport, SL. (AVS) 20% 73.473.729 Posada en equivalència
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Les Societats, VANG –3 Publicacions, SL. Portal Salut i Qualitat de Vida, SL. i Intracatalonia, SL., de les quals es posseeix una 
participació igual o superior al 20%, no s’han inclòs en el perímetre de consolidació donada la seva poca rellevància.(nota 6.2) 

Televisió de Catalunya, SA., el seu objecte social és la producció, reproducció i transmissió d’imatges i sons mitjançant emissions 
d’ones radioelèctriques o transmissions per cable, destinades al públic en general. El domicili social és a Sant Joan Despí (Barcelona). 

Catalunya Ràdio, SRG, SA., 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. El domicili social és a la 
ciutat de Barcelona.  

TVC Edicions i Publicacions, SA., el seu objecte social és la producció, reproducció i comercialització de merxandatge, l’edició de 
llibres i tota classe de publicacions, tant pròpies com alienes i efectuar edicions musicals. El domicili social és a Sant Joan Despí 
(Barcelona). 

CCRTV Serveis Generals, SA., el seu objecte social és 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. El domicili social és a la ciutat de Barcelona. 

CCRTV Interactiva, SA., el seu objecte social és la producció, reproducció, publicació, compra, venda, explotació comercial, distribució 
de tota mena de continguts en qualsevol mena de forma multimèdia, tant a la població en general, com a empreses, institucions, 
organitzacions i professionals. El domicili social és a la ciutat de Barcelona. 

TVC Multimèdia, SL., el seu objecte social és l’adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus de drets audiovisuals, la 
producció, programació, comercialització i distribució de tot tipus de programes audiovisuals, per 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 com també suplements, números monogràfics, fascicles, llibres i similars. El domicili social és a la ciutat de Barcelona. 

TVC Netmèdia Audiovisual, SL., el seu objecte social és la producció de programes audiovisuals i la prestació de serveis per a 
televisió, ràdio i qualsevol tipus de xarxes telemàtiques i altres suports multimèdia. El domicili social és a Sant Just Desvern  
(Barcelona). 

Activa 3, I.T. Solutions and Technologies, SL. Aquesta societat es va constituir el 30 de juliol de 2002 i ha estat inactiva durant tot 
l’exercici. El seu objecte social és la creació, desenvolupament i explotació comercial d’aplicacions informàtiques i prestació de 
serveis. El domicili social és a Sant Joan Despí (Barcelona) 

Audiovisual Sport, SL. La societat AVS es va constituir el 27 de gener de 1997 i el seu objecte social consisteix en l'adquisició, gestió, 
explotació i administració de drets audiovisuals i altres drets d'esdeveniments esportius, i també la producció, programació, 
comercialització i distribució de programes audiovisuals de tot tipus d'esports. 

2.2. Comparació de la informació  

S’ha procedit a reclassificar en els presents comptes anuals alguns imports corresponents a l’exercici 2001 amb la finalitat de fer-les 
comparables amb les de l’exercici actual. La xifra de “empreses posades en equivalència, deutora de l’exercici 2001 i la xifra de 
“clients i altres deutors” ha estat augmentada i disminuïda respectivament per un import de 5.437.870 euros. 

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

3.1. Situació Transitòria de Finançament 

D’acord amb les diferents Lleis de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya d’exercicis anteriors, i en substitució a les subvencions 
que tradicionalment es rebien en diners, l’Ens Públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Televisió de Catalunya, S.A. i Catalunya 
Ràdio, SRG, S.A., van ser autoritzats per concertar determinats crèdits bancaris, avalats tots ells per la Generalitat de Catalunya, per 
tal de finançar les seves activitats pròpies. Donada l’evident dependència econòmica, actual i futura, de la CCRTV i les seves 
empreses filials a la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte que aquest últim haurà de desemborsar, necessàriament, aquests 
imports al venciment final dels crèdits bancaris, es va considerar adient en exercicis anteriors reconèixer comptablement un actiu dins 
el balanç de situació, i sota l’epígraf de “Situacions transitòries de finançament”,  per l’import dels avals atorgats per la Generalitat de 
Catalunya, és a dir, 539.762.050 euros a 31 de desembre de 2002, quedant recollit l’efecte de la contrapartida a aquesta data com 
més valor dels fons propis consolidats de la CCRTV. 
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3.2. Immobilitzat immaterial 

3.2.1. Propietat industrial, concessions i altres 

Es valora al cost d'adquisició i s'amortitza linealment segons un coeficient anual del 5 % en el cas de la propietat industrial i d'un 25 % 
en les concessions administratives. 

3.2.2. Projectes de Recerca i Desenvolupament 

Es valora al cost d'adquisició i s'amortitza linealment segons un coeficient anual del 20 % . 

3.2.2 Aplicacions informàtiques 

Es valora al cost d'adquisició i s’amortitza linealment segons un coeficient anual entre el 20 i el 25% 

3.2.3. Fons de produccions 

Es valora de la forma següent:  

• Drets d'emissió de pel·lícules i sèries: es valoren a preu de cost extern i això inclou drets, traduccions, doblatges, materials, 
música i efectes i subtitulació externa i es donen d’alta en el fons de producció quan es reben els materials i s’inicia el període 
de llicència.  

•       Coproduccions, drets d'antena i telenovel·les de producció pròpia: es valoren al preu de cost extern i cost intern directe. 

El criteri d'amortització és el següent: 

• Els drets d'emissió de pel·lícules i sèries es deprecien a partir de la primera emissió amb els criteris següents: 

 

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

1 100 %    

2 60 % 40 %   

3 60 % 30 % 10 %  

4 o més 60 % 20 % 10 % 10 % 

 

• Les coproduccions i les telenovel·les de producció pròpia s’amortitzen al 18 % anual. L’inici de l’amortització, en el cas de les 
coproduccions, és a l’inici de llicència, mentre que per les telenovel·les és a partir de la primera emissió. En tots dos casos, es 
deprecien en un 10% addicional a la primera emissió. 

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. 

3.2.4. Avenços i immobilitzat en curs 

Els pagaments realitzats per a l’adquisició de drets d’emissió de produccions o per la realització de coproduccions pels quals no s’han 
rebut els materials o bé TVC no té llicència, es consideren com avenços o immobilitzat en curs. 
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3.2.5. Bens en règim d’arrendament financer 

Els béns utilitzats en règim d’arrendament financer queden reflectits a l’epígraf corresponent de l’immobilitzat immaterial quan, per 
les condicions econòmiques de l’arrendament, es desprèn que són capitalitzables i s’amortitzen en funció de la seva vida útil 
estimada en base als coeficients exposats per a immobilitzacions materials similars.  Les despeses financeres relacionades amb 
l’operació figuren en el balanç dins de l’epígraf de “Despeses a distribuir en diversos exercicis” i es porten a resultats en funció de la 
durada del contracte i d’acord amb un criteri financer. 

3.3. Immobilitzat material 

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

L'immobilitzat material es valora al preu d'adquisició, el qual inclou les despeses addicionals que es produeixen fins que es posen en 
funcionament 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'exercici 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: 

 

Edificis i altres construccions 3% / 5% 

Instal·lacions tècniques 14% / 15% 

Altres instal·lacions 7% / 15% 

Mobiliari, utillatge i equips d'oficina 10% / 15% 

Equips informàtics 20% 

Elements de transport 20% / 25% 

Altre immobilitzat material 15% 

Independentment d'aquest criteri d'amortització, quan es detecten elements obsolets, previ estudi d'obsolescència, 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 les empreses de la Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió. 

3.4. Immobilitzacions financeres 

Les participacions en el Capital de les empreses associades es valoren pel mètode de posada en equivalència, substituint el seu valor 
comptable per l’import corresponen al percentatge dels fons propis de la societat participada que li correspongui. 

La resta d’ inversions financeres es valoren comptablement al cost d'adquisició. Això no obstant, a l’experimentar una reducció no 
temporal en el seu valor, els saldos comptables també es redueixen per reconèixer aquesta disminució.  
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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 lliurat 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. 

3.6. Existències 

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

3.6.1. Materials 

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

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

3.6.2. Produccions 

• Els programes de producció pròpia d'actualitat i, en general, tots aquells que rarament s'emeten més d'una vegada es valoren 
al cost de realització del programa, tant intern (sous i salaris, materials consumits, etc.) com extern (fonamentalment de 
treballs, serveis i subministraments exteriors) i es deprecien al 100 % a la primera emissió. 

3.6.3. Avenços 

• Els pagaments realitzats per a l'adquisició de drets d'emissió de produccions d’actualitat de les quals no s'han rebut els 
materials o bé TVC no en té llicència, es consideren com avenços i no com a compres.  

3.6.4. Edicions musicals 

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

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 
termini les de venciment superior. 

3.8. Despeses i ingressos anticipats  

3.8.1. Despeses anticipades 

Són operacions comptabilitzades en l’exercici corrent i que corresponen a despeses d’exercicis posteriors. Corresponen bàsicament a 
contractes de drets esportius. 

3.8.2. Ingressos anticipats 

El saldo correspon bàsicament a factures emeses que s’imputen a ingressos d’exercicis posteriors i està ocasionat principalment per 
un contracte de drets esportius,  per cobraments anticipats de contractes publicitaris i per contractes amb altres Televisions. 
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3.9. Transaccions en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda estrangera es registren comptablement pel seu contravalor en euros, 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 tancament de l'exercici, s'imputen a resultats, i les diferències positives no realitzades s'imputen a ingressos a distribuir i es porten 
a resultats quan es realitzen.  

3.10. Impost sobre Societats 

A excepció de l’ens públic CCRTV, les altres empreses del grup presenten i liquiden l’impost de Societats. 

La despesa per l'impost sobre societats de cada exercici per les empreses filials es calcula en funció dels resultats econòmics de les 
societats abans d'impostos, augmentat o disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, 
entenent aquestes com les produïdes entre la base imposable 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. Atesa la situació de resultats de les empreses filials, no es merita despesa per impost de societats. 

3.11. Subvencions de capital 

Correspon principalment, a subvencions que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya concedeix a TVC per a la 
realització de llargmetratges i series de ficció. Es traspassen a resultats de l’exercici en la mesura en que s’amortitzen les produccions 
subvencionades 

3.12. Provisió per a insolvències 

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

3.13. Provisió per impostos i riscos 

La provisió per impostos i riscos s’ha dotat d’acord amb criteris de prudència per fer front a possibles responsabilitats sorgides de 
litigis en curs o altres obligacions pendents de quantia indeterminada. 

3.14. 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 produeix 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 
tancament de l'exercici, mentre que els riscos 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. 

3.15. Medi ambient 

Els costos derivats de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si 
s’escau, com a despeses de l’exercici en què s’incorren. No obstant això, si suposen incorporacions a l’immobilitzat material com a 
conseqüència d’actuacions per minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen com a 
major valor de l’immobilitzat. 
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4. Immobilitzat immaterial 

4.1. Propietat industrial, concessions i altres 

Els moviments del compte han estat els següents: 

La dotació per amortització de l'exercici 2002 ha estat de 12.626 euros, i la amortització acumulada es de 91.776 euros. 

4.2. Aplicacions informàtiques 

Els moviments del compte han estat els següents: 

La dotació per amortització de l'exercici 2002 ha estat de 1.088.334 euros, i la amortització acumulada és de 2.854.784 euros. 

4.3. Drets sobre béns d’arrendament financer 

Durant l’exercici 2002 TVC ha incorporat un import de 1.984.946 euros en aquest  epígraf que corresponen a dos contractes amb una 
duració de 120 i 48 mesos respectivament. 

Els interessos pendents de meritament d’aquests contractes han estat comptabilitzats en l’epígraf de Despeses a distribuir en 
diversos exercicis, que a 31 de desembre de 2002 té un saldo de 367.427 euros. 

4.4. Fons de produccions  

Durant l’any 2002, TVC ha incorporat un import de 10.514.571 euros en concepte de treballs realitzats per al seu immobilitzat 
immaterial. 

TVC ha signat contractes de compra de drets d’emissió de programes que suposen compres futures per un import aproximat de 
52.479.740 euros, dels quals 25.490.162 euros corresponen a l’any 2003, 14.863.269 a l’any 2004,  7.011.905 euros a l’any 
2005,  5.001.986 euros a l’any 2006 i dels 112.418 d’euros que resten queda pendent de determinar la data d’inici de llicència dels 
drets. 

 El 12 de juny de 2002 Televisió de Catalunya va signar un conveni amb les dues associacions de productors: Productors Audiovisuals 
de Catalunya (PAC) i Barcelona Audiovisual (BA). Aquest acord, corresponent al període 2002-2005, regula les condicions de 
col·laboració i preveu la coproducció de TV Movies, documentals i sèries d’animació amb una inversió, per part de TVC, de 43.500.000 
€. L’objectiu de TVC és aconseguir una producció mínima anual de 36 TV Movies en règim de coproducció, 20 documentals anuals, la 
coproducció anual de 78 episodis de 26 minuts en sèries d’animació d’un mínim de 13 capítols i un màxim de 26 capítols per sèries.  

 

 

 

Saldo inicial 216.686

Addicions 37.161

Saldo final 253.847

Saldo inicial 4.622.223

Addicions 1.377.108

Traspassos 438.962

Baixes (36.605)

Saldo final 6.401.688
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Els moviments del compte han estat els següents: 

La dotació per amortització ha estat la següent: 

4.5. Fons de fonogrames  

Durant l’exercici 2002 TVC Edicions, SA. ha incorporat un import de 190.462 euros en aquest  epígraf, que s’amortitza en funció de 
les unitats venudes amb un mínim d’un 33%. 

La dotació per amortització de l'exercici 2002 ha estat de 137.514 euros. 

5. Immobilitzat material 

D'acord amb el que estipula la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, la CCRTV contracta, essent l'assegurat cadascuna de 
les societats filials, les pòlisses d'assegurances que estima necessàries per donar una cobertura adequada als possibles riscos que 
poguessin afectar als elements de l'immobilitzat material, del grup CCRTV. 

L’immoble on Catalunya Ràdio SRG, SA. desenvolupa la seva activitat, té enregistrada una condició de vinculació de l’ús de l’immoble 
fins l’any 2028, el qual ha de ser destinat a les finalitats pròpies dels serveis públics de radiodifusió. 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 2002 el qual fa també referència al cost 
dels elements totalment amortitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo inicial (150.855.298)

Addicions (65.664.076)

Baixes 37.742.665
Saldo final (178.776.709)

Saldo inicial 242.848.757

Addicions 76.195.292

Baixes (39.087.980)
Saldo final 279.956.069

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

totalment
31/12/01  traspassos traspassos 31/12/02 31/12/01 2002 traspassos 31/12/02  31/12/02 amortitzats

Terrenys, edificis i construccions 16.526.082  89.517  217.304  16.398.294  5.671.369  456.925  0  6.128.294  10.270.000  0

Instal.lacions técniques 51.683.806  4.597.889  1.274.774  55.006.921  42.189.194  3.635.991  1.122.371  44.702.814  10.304.108  33.128.928

Mobiliari i altres instal.lacions 24.098.762  1.080.242  41.219  25.137.785  12.202.822  997.078  49.764  13.150.136  11.987.648  13.815.125

Equips Informàtics 4.080.842  884.131  466.586  4.498.386  1.576.190  879.426  247.522  2.208.094  2.290.292  31.327

Elements de transport 501.992  43.591  15.236  530.347  282.888  79.524  15.040  347.372  182.975  115.853

Altre immobilitzat material 3.378.643  2.361.254  73.405  5.666.493  1.840.396  693.152  176.100  2.357.448  3.309.045  1.455.632

Avenços i immobilitzat mat. en curs 698.374  987.696  265.809  1.420.261  0  0  0  0  1.420.261  0

100.968.501  10.044.320  2.354.333  108.658.487  63.762.859  6.742.096  1.610.797  68.894.158  39.764.329  48.546.865  

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES SEVES EMPRESES FILIALS. CONSOLIDAT
Quadre evolutiu de l'immobilitzat material durant l'any 2002 (en euros) 

Cost històric Amortització acumulada 



Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials. Consolidat. 

 

16 

6. Immobilitzacions financeres 

Els moviments d'aquest epígraf durant l’exercici 2002 han estat els següents: 

 

6.1. Crèdits i participacions en empreses posades en equivalència. 

El saldo d'aquest epígraf inclou les següents participacions: 

 

6.1.1. Participació en el 20% del capital social d'Audiovisual Sport, SL. (AVS) 

Els fons propis d’AVS a 31 de desembre de 2002 eren de 48.090.213 euros i per tant el valor net comptable de la participació en AVS 
era de 9.618.043 euros. 

 

 

 

 

 

 

Saldo a Addicions Baixes Traspassos Saldo a

31/12/2001 31/12/2002

Participacions posades en equivalència 8.469.768 0 (10.847.929) 11.996.202 9.618.043

Crèdits a empreses posades en equivalència 6.333.530 5.690.314 (3.602) (11.996.202) 24.040

Cartera de valors a llarg termini 22.550.617 4.136.442 26.687.059

Crèdits a llarg termini 66.111 66.111

Dipòsits i fiances constituïdes 106.656 2.017 (1.479) 107.194

Provisions (20.725.000) (183.522) (20.908.522)

16.801.682 9.645.251 (10.853.010) 0 15.593.925

Saldo a 
31.12.2001

Addicions i 
traspassos

Baixes i Traspassos
Reduccions i 

depreciacions de 
l’exercici

Saldo a 31.12.2002

Valor net de la 
participació en AVS

8.469.768 11.996.202 (10.847.929) 9.618.043

Crèdits a empreses 
associades (AVS)

6.333.530 5.690.314 (11.999.804) 24.040
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6.2. Cartera de valors a llarg termini. 

Els moviments de l’exercici han estat els següents: 

6.2.1. Participació en el 1,79% del capital social de DTS, Distribuidora de Televisión Digital,S.A. 

La inversió en DTS a 31 de desembre de 2002 està valorada al preu de cost de la participació i recull les aportacions dineràries a 
DTS. 

Els fons propis de DTS a 31 de desembre de 2002 eren de 0 euros i per tant s’ha dotat totalment la provisió per depreciació. 

6.2.2. Participació en el 50% del capital social de VANG-3 Publicaciones, SL.  

La societat VANG-3 es va constituir el 24 de juliol de 1998, amb una capital social de 480.810  i el seu objecte social consisteix en 
l'edició i comercialització de revistes i publicacions periòdiques i en l'estudi, la promoció i la gestió de negocis relacionats amb la 
cultura, l'ensenyament i la comunicació. 

Els fons propis de Vang 3 a 31 de desembre de 2002 eren de 392.860 euros i per tant el valor net comptable de la participació era de 
196.430 euros. 

6.2.3. Participació en el 8,94% del capital social de Portal Salut i Qualitat de Vida, SL. 

Es va constituir el 7 de setembre de 2000,  i  el seu objecte social consisteix en el desenvolupament, la implantació i explotació d’un 
portal d’internet per a la compra, venda, lloguer, cessió, edició, comercialització, distribució, promoció, màrqueting, intermediació, 
desenvolupament, investigació i divulgació de qualssevol béns, drets i serveis relacionats amb la salut humana, la qualitat de vida, la 
medicina i ciència mèdica. 

Els fons propis de Portal Salut i Qualitat de Vida, SL. a 31 de desembre de 2002 eren de 1.201.056 euros i per tant, el valor net 
comptable de la participació era de 107.366 euros. 

 

Saldo a 
31.12.2001

Addicions i 
traspassos

Depreciació de 
l’exercici

Saldo a 
31.12.2002

Participació en DTS 19.908.527 19.908.527
Provisió per depreciació DTS (19.908.527) (19.908.527)
Valor net de la participació en DTS
Participació en       VANG-3 816.474 170.646 987.120
Provisió per depreciació VANG-3 (816.474) 25.784 (790.690)
Valor net de la participació Vang 3 196.430
Participació en Portal Salut i Qualitat de vida 158.102 158.102
Provisió per depreciació Portal Salut (50.734) (50.734)
Valor net de la participació Portal Salut 158.102 107.368
Participació en F.O.R.T.A. 164.984 164.984
Participació en Mediapark, S.A. 1.502.530 3.574.027 5.076.557
Provisió per depreciació Mediapark (12.131) (12.131)
Valor net Mediapark 1.502.530 5.064.426
Participació en Intracatalonia 391.771 391.771
Provisió per depreciació Intracatalonia (146.441) (146.441)
Valor net Intracatalonia 245.330

TOTAL 1.825.617 5.778.537
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6.2.4. Participació en el 11,220% del capital social de Mediapark, S.A. (MP)

La inversió de Mediapark, S.A. està valorada a preu de cost. Els fons propis de Mediapark, SA. a 31 de desembre de 2002 eren de
45.137.000 euros i per tant, el valor net comptable de la participació en aquesta societat era de 5.064.426 euros.

6.2.5. Participació en el 51% de del capital social d’Intracatalònia, SA.

La societat Intracatalònia va ser constituïda el 4 de gener de 1999 i el seu objecte social consisteix en la prestació i gestió dels
serveis i activitats de comunicació escrita, ràdio i televisió en l'àmbit local i comarcal de les zones de parla catalana, així com en
l'àmbit de l’Estat espanyol. Entre les seves funcions consta la prestació de serveis de gabinets de premsa i comunicació, la creació
d’una agència catalana de notícies, la participació en continguts, la promoció d’instruments comercials i l’establiment d’un centre de
formació, documentació i anàlisi dels mitjans de comunicació catalans.
Els fons propis d’Intracatalònia a 31 de desembre de 2002 eren de 481.034 i per tant, el valor net comptable de la participació era
de 245.330 euros.

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.

Les existències estan convenientment assegurades.

El detall de les existències de produccions i drets d'emissió a 31 de desembre de 2002 és el següent:

PRODUCCIÓ INTERNA: programes propis 5.848.051
ACTUALITATS: documentals 930.244
PRODUCCIONS I DRETS D'EMISSIÓ 204.564
EDICIÓ MUSICAL: compact discs i musicassets 185.821
Total 7.168.680

8. Fons propis
El patrimoni de la CCRTV, a 31 de desembre de 2002, és de tres-cents quaranta-tres milions set-cents dinou mil set-cents setanta-
cinc euros, representen les aportacions de capital dels diferents exercicis que s'incorporen en els diversos pressupostos d'inversions
aprovats pel Parlament de Catalunya, i deduïts els imports corresponents a les aportacions efectuades a les empreses filials que han
estat aplicades contra resultats,  de les empreses filials.
Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2002 han estat els següents:

Saldo a
31.12.2001

Aportacions de
l’exercici

Resultat de
l’exercici

Aplicació del
resultat

Saldo a
31.12.2002

Patrimoni 272.423.344 71.296.431 343.719.775

Resultats d’exercicis anteriors (119.788.752) (152.583.910) (272.372.662)

Resultat de l’exercici (152.583.910) (144.703.692) 152.583.910 (144.703.692)

Total 50.684 71.296.431 (144.703.692) (73.356.579)

L’aportació de l’exercici ha estat aprovada per la Llei 20/2001 de 28 de desembre de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
En la mateixa llei es va aprovar un prèstec a llarg termini avalat per la Generalitat de Catalunya per 89.409.230 euros.



Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials. Consolidat. 

 

19 

L’aportació de cada societat inclosa en el perímetre de Consolidació en els resultats Consolidats és la següent: 

 

9. Situació Fiscal 

CCRTV i les seves Empreses Filials tenen oberts a Inspecció Fiscal tots els impostos que li són aplicables i per als anys establerts per 
la legislació vigent. Donades les possibles diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable a algunes operacions, podrien 
existir determinats passius fiscals de caràcter contingent. No obstant, en opinió de la Direcció de l’Ens, la possibilitat  que es 
materialitzin aquests passius és remota i, en qualsevol cas el deute tributari que d’ells pogués derivar-se no afectaria 
significativament als comptes anuals del consolidat. 

Les bases imposables negatives de l’impost sobre societats de les empreses filials dependents corresponents a l’exercici 2002 són 
d’un total de 161.359.495 euros. 

Addicionalment a les bases imposables negatives de l’exercici 2002, les empreses filials dependents tenen acreditades bases 
imposables negatives d’exercicis anteriors pendents de compensar les quals vencen en el transcurs dels propers 14 anys. 

Seguint el criteri de prudència, el crèdit fiscal per pèrdues a compensar no ha estat enregistrat per les empreses del grup, donat que 
els pressupostos aprovats per la Generalitat de Catalunya no inclouen les dotacions per amortització i, com a conseqüència de 
l’aplicació de l’equilibri pressupostari, aquestes s’acumularan necessàriament com a pèrdues dels successius exercicis. 

En l’epígraf de provisions per impostos i riscos, s’inclou el saldo de les provisions per impostos per un import de 2.037.196 euros, 
corresponents a l’import de les reclamacions interposades per TVC i Catalunya Ràdio contra les actes incoades per l’Administració 
tributària. 

 

 

 

 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA. (130.749.141)

CATALUNYA RÀDIO, SA (18.826.818)

TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA. 1.576

CCRTV INTERACTIVA, SA. (1.573.794)

TVC MULTIMÈDIA, SL. (221.713)

CCRTV SERVEIS GENERALS, SA. 132.275

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ  (Inclou ajustaments de 
consolidació)

17.600.627

TVC NETMEDIA AUDIOVISUAL, sl. (218.359)

ACTIVA 3, I.T. SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, SL. (416)

AUDIOVISUAL SPORT , SL. (10.847.929)

TOTAL (144.703.692)
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10. Deutes amb entitats de crèdit 

Els deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2002 són els següents 

 

Els préstecs a llarg termini provenen de les diverses lleis de pressupostos 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. 

A continuació es mostra un detall dels crèdits a llarg termini: 

 

Els venciments a curt termini de préstecs a llarg termini per 22.614.680 euros, corresponen a l’amortització prevista per l’any 2003 
dels préstecs concertats a llarg termini. 

Els crèdits a curt termini corresponen a les disposicions fetes de les operacions formalitzades amb entitats bancàries, amb la finalitat 
de finançar necessitats de tresoreria i circularitzar les aportacions a les empreses filials. Aquestes operacions de crèdit han estat 
autoritzades pel Govern de la Generalitat amb dates 11de juny i 24 de desembre del 2002, amb una línia de disposició total de 
37.639.984 euros. 

NOMINAL DATA 
AGENT FORMALITZACIÓ AMORTITZACIÓ DATA INICI  DATA FI

CCRTV
Argentaria 75.555.807 27-11-1997 semestral 27-5-2001 27-11-2007
ICO 111.330.572 27-11-1997 semestral 27-5-2008 20-11-2027
ICO 28.611.369 5-6-1997 semestral 5-12-2001 5-6-2011
ICO/Dexia 42.972.365 21-5-1998 semestral 21-5-2008 21-5-2018
La Caixa/Banca Cat. 6.274.566 13-5-1998 semestral 13-5-2004 13-5-2010
La Caixa 85.301.648 29-6-1999 semestral 29-12-2009 29-6-2019
La Caixa 6.689.265 29-6-1999 semestral 29-12-2004 29-6-2009
BBVA 30.000.000 26-6-2002 semestral 26-12-2006 26-6-2014
La Caixa 59.409.230 25-7-2002 anual 25-7-2007 25-7-2014
BBVA 177.000.000 25-9-2002 semestral 30-3-2007 30-9-2014

623.144.822 

TVC
Banca Catalana 27.575.849 15-5-1997 semestral 15/5/2001 15/5/2009
B. Catalana/La Caixa 38.164.269 13-5-1998 semestral 13/5/2004 13/5/2010
La Caixa 38.849.422 29-6-1999 semestral 29/12/2004 29/6/2009

104.589.540 

CR
B.Santander 6.439.415 15-5-1997 anual 15/5/2001 15/5/2007
La Caixa/Banca Cat. 13.618.934 13-5-1998 semestral 13/5/2004 13/5/2010
La Caixa 14.135.805 29-6-1999 semestral 29/12/2004 29/6/2009

34.194.154 

CONSOLIDAT 761.928.516 

22.614.680 

TOTAL LLARG TERMINI 739.313.836 

AMORTITZACIÓ

VENCIMENTS CURT TRASPASSATS DE  LLARG 
TERMINI

Préstecs a llarg termini 739.313.836

Crèdits a llarg termini per arrendament financer 1.962.962

Venciments curt de préstecs llarg termini 22.614.680

Préstecs a curt termini 808.539

Crèdits curt termini per arrendament financer 305.797

Deutes per interessos 4.046.536

Total 769.052.350
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A continuació es mostra un detall dels crèdits a curt termini: 

 

L’Ens públic té contractades diverses operacions financeres (swaps), amb l’objectiu de cobrir el cost financer dels préstecs per un 
nominal de 162.702.563 euros. 

11. Garanties compromeses amb tercers 

A 31 de desembre de 2002 TVC havia constituït crèdits documentaris per un import total de 8.066.964 euros amb garantia 
d’operacions realitzades amb societats productores estrangeres. 

TVC té avals bancaris rebuts en front de tercers per un import de 629.791 euros en concepte, principalment, de garanties 
presentades per la concessió de subvencions, així com per altres conceptes per un import de 466.327 euros. 

A 31 de desembre de 2002, TVC és avalador dels préstecs d’entitats financeres subscrits per Audiovisual Sport, S.L. fins a un import 
de 37.262.750 euros, el risc últim dels quals recau sobre l’accionista únic CCRTV. 

La Societat, juntament amb la resta de les televisions autonòmiques, va signar un contracte amb Audiovisual Sport, S.L. amb data 23 
de desembre de 1997, que, en aquella data era la titular dels drets audiovisuals de televisió oberta i gratuïta de determinats clubs de 
futbol, per la cessió dels esmentats drets que li van fer els seus accionistes, Gestora de Medios Audiovisuales Fútbol, S.L., Televisió de 
Catalunya, S.A. i Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. en virtut del contracte subscrit per aquests, de data 24 de 
desembre de 1996. 

Audiovisual Sport, S.A. cedeix a les televisions autonòmiques, mitjançant la signatura d’aquest contracte, els drets en exclusiva de 
gravació i emissió en directe i/o diferit, per a tot el territori espanyol, en televisió oberta i gratuïta de determinats esdeveniments 
esportius durant les temporades 1998-1999 a 2002-2003 ambdues incloses. 

Les televisions autonòmiques hauran d’abonar a Audiovisual Sport, S.L., com a contraprestació econòmica, per a cada temporada, un 
percentatge, que oscil·la en cada exercici, de l’import total del preu pactat entre aquesta i cadascun dels clubs de futbol. L’import total 
meritat a l’exercici 2001 com a conseqüència de l’esmentat contracte és de 15.787.135 euros i es troba enregistrat dins l’epígraf 
“Aprovisionaments” del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2002. 

De la mateixa manera, Audiovisual Sport, SA., a la data de formulació dels presents comptes anuals, està negociant amb els clubs de 
futbol la renovació dels contractes esmentats anteriorment i actualment en vigor fins al 30 de juny de 2003. 

 

 

 

 

DATA INICI VENCIMENT
CAPITAL

FORMALITZAT
CAPITAL

DISPOSAT

27.09.02 30.09.03 12.614.681 648.701

30.12.02 30.09.03 12.020.242 21.144

30.12.02 30.09.03 3.005.061 901

23.12.02 22.12.03 10.000.000 137.793

TOTAL 37.639.984 808.539

CRÈDITS CURT TERMINI 31.12.02 (en euros)
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12. Ingressos i despeses 

12.1. Import net xifra de negocis 

Està compost principalment per ingressos de publicitat per 127.586.427 euros i per altres vendes 49.018.245 euros, segons el 
següent detall: 

12.2. Subvenció 

Inclou bàsicament 46.878.944 euros que corresponen a la subvenció per despeses corrents de l'exercici 2002 que va ser aprovada 
per la Llei 20/2001 de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya amb data 28-12-01 i altres subvencions rebudes de diferents 
estaments oficials  

12.3. Personal 

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

 

El nombre mitjà d'empleats de l'any 2002 de la CCRTV i empreses filials dependents, ha estat de 2.363 persones amb la següent 
distribució: 

 

2002 2001

Vendes de programes de producció interna 129.185 103.579

Vendes de programes de producció aliena 1.201.865 5.657

Vendes de programes de producció externa 218.803 764.072

Vendes de programes d'informatius 30.977 20.921

Vendes de programes d'esports 41.349.187 46.881.575

Altres vendes 6.088.228 6.937.309

Total 49.018.245 54.713.113

2002 2001
Sous i salaris 93.194.501 84.950.742

Seguretat social 21.557.602 20.278.444

Altres despeses socials 1.395.914 1.426.471

Total 116.148.017 106.655.657

Direcció 31

Comandaments intermedis 178

Personal tècnic 1.480

Administració i d’altres 674

Nombre total 2.363
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12.4. Transaccions amb empreses posades en equivalència: 

Les transaccions amb empreses posades en equivalència han estat les següents: 

 

13. Altra informació 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els quals pogués incórrer la societat que 
siguin susceptibles de provisió. 

L’import de les remuneracions per tots els conceptes dels membres del Consell d’Administració  durant l’exercici 2002 ha estat de 
732.762 euros. 

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides als Administradors de l’Ens CCRTV, ni l’Ens està com a garantia de cap obligació 
personal de tots ells. 

 

 AUDIOVISUAL ESPORT 

Ingressos (Vendes drets emissió esdeveniments esportius) 36.279.004 

Despeses (Compra drets emissió esdeveniments esportius) 15.787.137 
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                 Pressupost de capital de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió per al 2002 

RECURSOS 

 Total per 
Conceptes 

Total per 
Capitols 

 

  

CAPÍTOL V.     INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT 
D'EXPLOTACIÓ   11.805.025,66
ARTICLE 56.   RECURSOS GENERATS PER LES 
OPERACIONS    

Recursos generats per les operacions  11.805.025,66 
Recursos generats per les operacions 11.805.025,66  

   

CAPÍTOL VIII.     VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS   71.296.431,19

ARTICLE 83.   APORTACIONS AL FONS PATRIMONIAL    
De la Generalitat de Catalunya  71.296.431,19 
 De la Generalitat de Catalunya 71.296.431,19  
   
CAPÍTOL IX.     VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS   89.409.230,03
ARTICLE 90.   PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI    
Fora del sector públic  89.409.230,03 
Fora del sector públic 89.409.230,03  
   
   

TOTAL     172.510.686,88

   

DOTACIONS 

  

   

CAPÍTOL VI.     INVERSIONS REALS    32.454,66

   
ARTICLE 62.   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTALL I 
UTILLATGE   
Inversions en maquinària, installacions i utillatge   25.242,51 
 Inversions en instal complexes especialitzades    
 Inversions en maquinària i installacions  25.242,51  
   

ARTICLE 64.   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS    
Inversions en mobiliari i estris  7.212,15 
 Inversions en mobiliari  7.212,15  
   

CAPÍTOL VIII.     VARIACIÓ D´ACTIUS FINANCERS    172.478.232,22

ARTICLE 84.   APORTACIONS ACOMPTE DE CAPITAL    
Aportacions acompte de capital   172.478.232,22 
 Reposició capital permanent  3.025.789,42  
 Reposició capital permanent TVC, SA. 151.604.612,17  
 Reposició capital permanent CR. SRG, SA.  16.825.868,76  
 Reposició capital permanent NETMÈDIA, SL. 281.273,66  
 Reposició capital permanent CCRTV INTERACTIVA, SA. 740.688,21  
   

TOTAL     172.510.686,88
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                Pressupost d’explotació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió per al 2002 

INGRESSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols 

                            
    
CAPÍTOL IV.     SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES  PER 
L´EMPRESA   46.878.944,14 
ARTICLE 45.      DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA    
Subvencions corrents rebudes   46.878.944,14  
 Subvencions de la Generalitat de Catalunya  46.878.944,14   
    

TOTAL     46.878.944,14 
    

DESPESES    
    
CAPÍTOL I.     REMUNERACIONS DEL PERSONAL    1.976.127,79 
ARTICLE 10.     SOUS I SALARIS     
Sous i salaris  1.673.518,20  
 Sous i salaris 1.673.518,20   
    
ARTICLE 11.     ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS    
                             
Assegurances i prestacions socials   239.503,32  
 Seguretat Social a càrrec empresa  239.503,32   
    
ARTICLE 12.   ALTRES DESPESES SOCIALS     
Altres despeses   63.106,27  
 Altres despeses  63.106,27   
    
CAPÍTOL II.     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   1.447.357,36 
ARTICLE 20.   COMPRES I APROVISIONAMENTS     
    
ARTICLE 21.   SERVEIS EXTERIORS     
Lloguers   78.852,79  
 Lloguers  78.852,79   
Conservació i reparació   3.005,06  
 Conservació i reparació  3.005,06   
Serveis de professionals independents   253.927,63  
 Serveis d´empreses i professionals  253.927,63   
Transports   3.005,06  
 Transports  3.005,06   
Primes d´assegurances  1.202,02  
 Primes d´assegurances  1.202,02   
Publicitat, propaganda i relacions públiques   213.359,30  
 Publicitat i relacions públiques  213.359,30   
Subministraments   21.035,42  
 Subministraments 21.035,42   
Altres despeses diverses   796.341,04  
 Altres serveis  796.341,04   
    
ARTICLE 22.   TRIBUTS    
Tributs   76.629,04  
 Altres tributs  76.629,04   
    
CAPÍTOL III.     DESPESES FINANCERES    31.650.433,33 
ARTICLE 30.   DEUTE A LLARG TERMINI    
Despeses financeres a llarg termini  31.650.283,08  
 Interessos de préstecs  31.560.131,26   
 Despeses  formalització i cancell deutes  90.151,82   
    
ARTICLE 31.   DEUTE A CURT TERMINI     
Despeses financeres a curt termini  90,15  
 Serveis bancaris i similars 90,15   
    
ARTICLE 32.   DIFERÈNCIES NEGATIVES DE CANVI     
Diferències de canvi   60,10  
 Diferències  negatives de canvi 60,10   
    
CAPÍTOL V.     AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ    11.805.025,66 
    
ARTICLE 54.   SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ    
Superàvit d'explotació  11.805.025,66  
 Superàvit d'explotació 11.805.025,66   

TOTAL    46.878.944,14 
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2002 i 2001 

Les quantitats són en euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiu 31.12.2002 31.12.2001 Passiu 31.12.2002 31.12.2001

Situacions Trans. Finançament 539.762.050 539.762.050 Fons Propis (nota 6) (74.097.520) (499.617)

    Sit. Trans. Finanç. (nota 3.1) 539.762.050 539.762.050   Patrimoni
    Patrimoni 343.719.775 272.423.344

Immobilitzat 181.521.680 139.741.724   Resultats exercicis anteriors
    Resultats exercicis (272.922.960) (120.147.993)

  Immobilitzat material (nota 3.2 i 4)
    Edificis i altres construccions 105.177 105.177   Pèrdues i guanys
    Mobiliari i altres instal.lacions 514.064 513.314     Resultat de l'exercici (144.894.335) (152.774.967)
    Amortitzacions (492.212) (464.761)

127.029 153.730

  Immobilitzat financer (nota 5) Creditors llarg termini 739.313.837 495.519.288
    Participacions empreses grup 506.141.633 436.884.792
    Inversions financeres permanents 164.985 164.985   Deutes entitats de crèdit (nota 8) 606.060.463 356.735.593
    Dipòsits i fiances constituïdes 14.042 14.042   Deutes a llarg termini emp. grup (nota 3.1) 133.253.374 138.783.695
    Provisions (324.926.008) (297.475.825)

181.394.651 139.587.994

Actiu circulant 3.319.988 477.231 Creditors curt termini 59.387.401 184.961.334

Deutes amb entitats de crèdit  (nota 8)
  Deutors   Venciments curt de préstec llarg termini 17.084.359 17.084.359
    Empreses Grup 40.443 6.472   Deutes amb entitats de crèdit 808.539 139.960.571
    Clients i altres deutors 61.106 63.275   Interessos a curt termini 3.107.079 6.743.292
    Personal 11.248 8.776 20.999.978 163.788.223

112.796 78.522
  Empreses del grup(nota 3.1 i 9) 37.992.899 20.758.567

  Inversions financeres temporals   Creditors
   Crèdits a empreses del grup (nota 9) 3.197.481 379.378     Factures pendents de rebre 461 31.209

    Proveïdors i altres creditors 81.149 95.389
81.610 126.598

  Tresoreria   Creditors no comercials
    Caixa i bancs 9.711 19.331     Personal 56.409 69.640

    Administracions Públiques 256.506 218.307
312.915 287.946

Total actiu 724.603.718 679.981.005 Total passiu 724.603.718 679.981.005
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Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2002 i 2001 

Les quantitats són en euros 

 

 

 

 Deure 31.12.2002 31.12.2001 Haver 31.12.2002 31.12.2001

Despeses de personal   (nota 11.2) 
    Sous i salaris 3.095.708 1.707.243 Altres ingressos d'explotació 
    Càrregues socials 256.148 241.754     Ingressos accessoris 2.739 197

3.351.856 1.948.997     Subvencions Pressupost Explotació 46.969.066 25.996.244
     (nota 11.1) 46.971.805 25.996.441

Amortitzacions d'immobilitzat  
    Dotacions de l'exercici 27.451 38.770

Altres despeses d'explotació 
    Serveis d'empreses i professionals 160.661 212.315
    Subministrament comunicacions i enllaços 40.286 45.417
    Altres serveis exteriors 946.580 1.005.537
    Tributs 58.070 63.148

1.205.596 1.326.417

Beneficis d'explotació 42.386.902 22.682.257 Pèrdues d'explotació

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 25.050.064 24.739.601     Interessos 76.368 10.215

Diferències de canvi Diferències de canvi
    Diferències negatives 1 15     Diferències positives 0 18

Resultats financers positius Resultats financers negatius 24.973.697 24.729.384

Beneficis de les activitats 17.413.205 Pèrdues de les activitats 2.047.127
 ordinàries  ordinàries

Pèrdues procedents de l'immobilitzat  Beneficis procedents de l'immobilitzat 
    Baixes d'immobilitzat: valor residual 0 63.813     Baixes d'immobilitzat material: Ingressos 0 14.248

Pèrdues d'altres exercicis Ingressos extraordinaris
    Despeses exercicis anteriors 8.385 -269     Ingressos Extraordinaris 0 0

Pèrdues participacions empreses grup  (nota 5) Beneficis d'altres exercicis 
    Pèrdues participació capital empreses grup 162.437.755 150.694.478     Ingressos i beneficis exercicis anteriors 4.750 0

Excés de provisió participacions emp. grup  (nota 5) 
    Excés de provisió participació emp. grup 133.850 15.932

Resultats extraordinaris Resultats extraordinaris 162.307.540 150.727.841

   positius    negatius

Resultat de l'exercici (Beneficis) Resultat de l'exercici (Pèrdues) 144.894.335 152.774.967

INFORMACIÓ ADICIONAL 31.12.2002 31.12.2001
Resultat de l'exercici (pèrdues) (144.894.335) (152.774.967)
Aportacions Generalitat de Catalunya enregistrades a Fons Propis 71.296.431 71.296.431
Resultat de l'exercici després d'aportació (73.597.904) (81.478.536)
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Memòria corresponent a l’exercici anual acabat el 31.12.2002 

1. Activitat de l'ens 

L'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) que regula els serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de 
Catalunya es va constituir per la Llei 10/1983 de 30 de maig, publicada 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 serveis de radiodifusió i de televisió gestionats per la Generalitat 
de Catalunya. L'àmbit geogràfic d'aquests serveis és tot el territori de Catalunya. El domicili social de l’ens públic és a la ciutat de 
Barcelona. 

El model de finançament per a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió procedeix dels pressupostos aprovats per la Generalitat de 
Catalunya en cada exercici on s’estableixen les aportacions necessàries a realitzar a l’ens a través de la Generalitat de Catalunya. 
Aquestes aportacions poden ser rebudes via aportació de Capital (nota 6) i/o via subvencions d’Explotació (nota 11.1) per compensar 
les pèrdues derivades per les activitats pròpies de l’ens. 

La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió té el 100 % de les accions de les empreses que es detallen a continuació: 

Televisió de Catalunya, SA., el seu objecte social és la producció, reproducció i transmissió d’imatges i sons mitjançant emissions 
d’ones radioelèctriques o transmissions per cable, destinades al públic en general. El domicili social és a Sant Joan Despí (Barcelona). 

El seus fons propis a 31.12.2002 són de 157.166.178 euros. 

Catalunya Ràdio, SRG, SA., 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. El domicili social és a la 
ciutat de Barcelona.  

El seus fons propis a 31.12.2002 són de 6.896.800 euros. 

TVC Edicions i Publicacions, SA., el seu objecte social és la producció, reproducció i comercialització de merxandatge, l’edició de 
llibres i tota altra classe de publicacions, tant pròpies com alienes i efectuar edicions musicals. El domicili social és a Sant Joan Despí 
(Barcelona). 

El seus fons propis a 31.12.2002 són de 43.641 euros. 

CCRTV Serveis Generals, SA., el seu objecte social és 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. El domicili social és a la ciutat de Barcelona. 

El seus fons propis a 31.12.2002 són de 5.762.197 euros. 

CCRTV Interactiva, SA., el seu objecte social és la producció, reproducció, publicació, compra, venda, explotació comercial, 
distribució de tota mena de continguts en qualsevol mena de forma multimèdia, tant a la població en general, com a empreses, 
institucions, organitzacions i professionals. El domicili social és a la ciutat de Barcelona. 

El seus fons propis a 31.12.2002 són de 1.240.840 euros. 

TVC Multimèdia, SL., el seu objecte social és l’adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus de drets audiovisuals, la 
producció, programació, comercialització i distribució de tot tipus de programes audiovisuals, per 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 com també suplements, números monogràfics, fascicles, llibres i similars. El domicili social és a la ciutat de Barcelona. 

El seus fons propis a 31.12.2002 són de 14.430.881 euros. 

2. Bases de presentació 

2.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comptables 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 2002, d’acord amb els principis de comptabilitat 
generalment acceptats, recollits en la legislació vigent. 

Els comptes anuals estan expressats en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro). 
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Conjuntament amb aquests comptes es preparen els comptes anuals consolidats, del grup format per l’ens públic CCRTV i les seves 
empreses filials. Les principals magnituds que es mostren en aquests comptes consolidats a 31 de desembre del 2002, són les 
següents: 

 

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

En la preparació dels comptes anuals s’han aplicat els següents principis i normes de valoració: 

3.1. Situacions transitòries de finançament 

D’acord amb les diferents Lleis de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya d’exercicis anteriors, i en substitució a les 
subvencions que tradicionalment es rebien en diners, l’Ens Públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió va ser autoritzat per 
concertar determinats crèdits bancaris, avalats tots ells per la Generalitat de Catalunya, per tal de finançar les activitats pròpies de 
l’Ens Públic. L’import d’aquests crèdits concertats directament per la CCRTV sumen un total de 389.917.712 euros. Donada l’evident 
dependència econòmica, actual i futura, de la CCRTV a la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte que aquesta última haurà de 
desemborsar, necessàriament, aquests imports al venciment final dels crèdits bancaris, es va considerar adient en exercicis anteriors 
reconèixer comptablement un actiu dins el balanç de situació, i sota l’epígraf de “Situacions transitòries de finançament”, quedant 
recollit l’efecte de la contrapartida com més valor dels fons propis de la CCRTV. 

Amb data  28 de juny de 2001, Televisió de Catalunya, S.A. (TVC) i Catalunya Ràdio, S.R.G., S.A. han signat un acord amb el seu 
accionista únic CCRTV, mitjançant el qual les expectatives de cobrament de la Generalitat de Catalunya de 113.074.417 euros i 
36.769.921 euros respectivament, corresponents als crèdits concertats directament per TVC i Catalunya Ràdio i avalats per la 
Generalitat de Catalunya, es materialitzen en un dret de cobrament per la Corporació Catalana de Radio i Televisió, i es fixen com a 
calendari de venciments els mateixos que els dels crèdits bancaris avalats. Aquestes expectatives de cobrament han estat registrades 
per la CCRTV com a “Situacions transitòries de finançament “ i la seva contrapartida és la de “Deutes a empreses del grup”. 

L’import vençut a 31 de desembre de 2002 dels crèdits avalats per la Generalitat és de  22.614.681 euros i per acord de govern de 
la Generalitat de Catalunya de data 11 de juny de 2002 s’autoritza el seu refinançament. 

3.2. 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 
funcionament 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’exercici en què es produeixen. 

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. 

Actiu 796.910.552
Fons propis (73.356.579)
Import net xifra de negocis 175.083.134
Resultat consolidat (pèrdues) 144.703.692
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Els percentatges anuals d'amortització s'apliquen sobre el valor de cost i són els següents: 

 

Edificis i altres construccions   5 % 

Instal·lacions  10 %   

Elements transport 20 %  

Mobiliari  10 %  

Equips Oficines Consell i Direcció General 10 %  

Independentment d’aquest criteri 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 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 aportació, minorat, en el 
seu cas, per les necessàries provisions per depreciació, per l’excés del cost sobre el valor net comptable de la participació. 

3.4. 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 reembossar. 

3.5. Curt termini i llarg termini 

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

3.6. Despeses anticipades 

Són operacions comptabilitzades en l’exercici corrent i que corresponen a despeses d’exercicis posteriors. 

3.7. 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 produeix el corrent monetari o financer derivat d’aquests. 

Tot i així, seguint el principi de prudència, CCRTV només comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l’exercici, 
mentre que els riscos 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. Immobilitzat material 

A continuació es mostra un detall del moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici 2002 el qual fa també referència al cost 
dels elements totalment amortitzats. 

 

Amortització Valor net

Saldo Altes Saldo acumulada

a 31-12-01 a 31-12-02 a 31-12-02 a 31-12-02 a 31-12-02

Edificis i Construccions 105.177 0 105.177 54.750 50.427 0

Mobiliari i altres instal.lacions 513.314 750 514.064 437.462 76.602 281.265

TOTAL 618.491 750 619.241 492.212 127.029 281.265

Cost històric Elements totalment 
amortitzats
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El moviment de l’amortització acumulada durant l’exercici 2002 ha estat el següent: 

5. Immobilitzat financer 

El moviment durant l’exercici dels diferents epígrafs que componen l’immobilitzat financer és el següent: 

El desglòs i moviment durant l’exercici 2002 de les Participacions en empreses del grup són els següents: 

 

Les addicions corresponen bàsicament a les aportacions de capital de la CCRTV realitzades a les empreses filials i que han estat 
aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Una retrocessió de les plusvàlues produïdes per les aportacions no dineràries en les ampliacions de capital de l’exercici 1998 que va 
ser registrada l’any 2000, va motivar que el valor de les participacions en les empreses Televisió de Catalunya, SA., Catalunya Ràdio, 
SRG, SA. i CCRTV Serveis Generals, SA., sigui inferior al seu valor nominal en 4.324.919 euros.  

A 31 de desembre de 2002 s’ha dotat la provisió per les pèrdues de l’exercici de les empreses del grup per  162.437.755 euros i s’ha 
registrat com a excés de provisió 133.850 euros. 

 

 

Saldo a Saldo a

31/12/2001 31/12/2002

Edificis i Construccions 49.491 5.259 54.750

Mobiliari i altres instal.lacions 415.270 22.192 437.462

TOTALS 464.761 27.451 492.212

Altes

Saldo a 31/12/2001 Addicions Baixes Traspassos
Saldo a 

31/12/2002
Participacions emp. del 
grup

436.884.792 204.110.562 (134.853.721) 506.141.633

Inversions finan. 
permanents

164.985 164.985

Dipòsits i fiances constit. 14.042 14.042

Total 437.063.819 204.110.562 0 (134.853.721) 506.320.660

Provisions (297.475.825) (162.437.755) 133.850 134.853.721 (324.926.008)

Total Net 139.587.994 41.672.807 133.850 0 181.394.651

Participacions emp.grup Saldo a 31.12.01 Addicions Baixes Traspassos Saldo a 31.12.02 Provisió a 31.12.02 Saldo Net 31.12.02

Televisió de Catalunya, SA. 273.016.607 155.519.612 428.536.219 (272.617.933) 155.918.286

Catalunya Ràdio, SRG, SA. 8.982.181 21.100.930 30.083.111 (26.194.005) 3.889.106

TVC Multimèdia, SL. 145.791.098 26.749.332 (134.853.721) 37.686.709 (23.255.828) 14.430.881

CCRTV Serveis Generals, SA. 5.969.643 5.969.643 (276.773) 5.692.870

CCRTV Interactiva, SA. 3.065.162 740.688 3.805.850 (2.565.010) 1.240.840

TVC Edicions i Publicacions, SA. 60.101 60.101 (16.460) 43.641

436.884.792 204.110.562 (134.853.721) 506.141.633 (324.926.008) 181.215.624
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Altres inversions: 

La participació en la "Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas", el saldo viu de l’exercici 2002 és de 164.985 
euros, que representa el 17,77% del seu capital social. 

6. Fons propis 

El patrimoni de la CCRTV, a 31 de desembre de 2002, tres-cents quaranta tres milions set-cents dinou mil set-cents setanta-cinc, 
representen les aportacions de capital dels diferents exercicis que s'incorporen en els diversos pressupostos d'inversions aprovats pel 
Parlament de Catalunya, i deduïts els imports corresponents a les aportacions efectuades a les empreses filials que han estat 
aplicades contra resultats negatius d’exercicis anteriors.  

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2002 han estat els següents: 

 

L’aportació de l’exercici ha estat aprovada per la Llei 20/2001 de 28 de desembre de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
En la mateixa llei es va aprovar un prèstec a llarg termini avalat per la Generalitat de Catalunya per 89.409.230 euros. 

7. Situació Fiscal 

CCRTV té oberts a Inspecció Fiscal tots els impostos que li són aplicables i per als anys establerts per la legislació vigent. 

Donades les possibles diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable a algunes operacions, podrien existir determinats 
passius fiscals de caràcter contingent. No obstant, en opinió de la Direcció de l’ens, la possibilitat que es materialitzin aquests 
passius és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari que d’ells pogués derivar-se no afectaria significativament als comptes anuals 
de l’ens. 

8. Deutes amb entitats de crèdit 

Els deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2002, són els següents: 

 

Els préstecs a llarg termini provenen de les diverses lleis de pressupostos 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. 

 

 

 

Saldo a Saldo a

      31.12.2001       31.12.2002

Patrimoni 272.423.344 71.296.431 0 0 343.719.775 

Resultats d’exercicis anteriors (120.147.993) 0 0 (152.774.967) (272.922.960)

Resultat de l’exercici (152.774.967) 0 (144.894.335) 152.774.967 (144.894.335)

Total (499.617) 71.296.431 (144.894.335) 0 (74.097.520)

Aplicació del 
resultat

Aportacions de 
l’exercici

Resultat de l’exercici

Préstecs a llarg termini 606.060.463

Venciments curt de préstecs llarg termini 17.084.359

Préstecs a curt termini 808.539

Deutes per interessos 3.107.079

TOTAL 627.060.440
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El saldo de deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2002 el componen els següents préstecs a llarg termini: 

Un préstec sindicat de 105.778.130 euros contractat a tipus de mercat, que té una vigència de 10 anys, finalitza el 27 de novembre 
del 2007 i l'amortització del principal es farà en 14 pagaments semestrals, el primer ha estat el 27 de maig de 2001. Aquest préstec 
ha estat autoritzat per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 30 de juliol de 1997. 

Un préstec sindicat per un import de 111.330.572 euros, té una vigència 20 anys, finalitza el 20 de novembre de 2017 i 
l'amortització del principal es farà en 20 pagaments semestrals, el primer dels quals serà el 27 de maig del 2008. Aquest préstec ha 
estat autoritzat per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 30 de juliol de 1997 

Un préstec de 31.571.166 euros, té una vigència 20 anys, incloses 4 anys de carència finalitza el 5 de juny del 2017, i l'amortització 
del principal és farà en 32 pagaments semestrals, el primer dels quals ha estat el 5 de desembre del 2001. Aquest préstec ha estat 
autoritzat per acord del Govern de la Generalitat de 27 de maig de 1997. 

Durant l'exercici 1998, es van dur a terme dues operacions de préstec sindicat. Una per finançar el pressupost d'inversió 1998 de 
42.972.365 euros. 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 semestrals, el primer dels quals serà el 21 de maig del 2008. 
L'altra per un import de 6.274.566 euros, per finançar, el pressupost d'explotació té una vigència de 12 anys, finalitza el 13 de maig 
de 2010 i l'amortització del principal és farà en tretze pagaments semestrals, el primer dels quals serà el 13 de maig del 2004. 
Aquestes operacions estan autoritzades pel Govern de la Generalitat en data 3 de març de 1998. 

Durant l'exercici 1999, es van a dur a terme dues operacions de préstec sindicat. Una per finançar el pressupost d'inversió 1999 de 
85.301.648 euros. Aquesta operació, que està contractada a tipus d'interès de mercat, té una vigència de vint anys, finalitza el 29 de 
juny del  2019 i l'amortització del principal és farà en vint quotes semestrals, el primer dels quals serà el 29 de desembre del 2009. 
L'altra per un import de 6.689.265 euros per finançar, el pressupost d'explotació té una vigència de 10 anys, finalitza el 29 de juny de 
2009 i l'amortització del principal és farà en deu quotes semestrals, el primer dels quals serà el 29 de desembre del 2004. Aquestes 
operacions estan autoritzades pel Govern de la Generalitat en data 18 de maig de 1999. 

Durant l'exercici 2002, s’ha dut a terme tres operacions de préstec avalats per la Generalitat de Catalunya contractades a tipus 
d’interès de mercat: Una de 30.000.000 euros té una vigència de dotze anys, finalitza el 26 de juny del  2014 i l'amortització del 
principal és farà en setze quotes semestrals, el primer dels quals serà el 26 de desembre del 2006. Altra per un import de 
59.409.230 euros  té una vigència de 12 anys, finalitza el 25 de juliol de 2014 i l'amortització del principal és farà en vuit quotes 
anuals, el primer dels quals serà el 25 de juliol del 2007, ambdues per finançar el pressupost d’inversió 2002. L’altra per refinançar 
els crèdits a curt termini per un import de 177.000.000 euros té una vigència de 12 anys, finalitza el trenta de setembre del 2014 i 
l’amortització del principal és farà en setze quotes semestrals, el primer dels quals serà el trenta de març del 2007. Aquestes 
operacions estan autoritzades pel Govern de la Generalitat en data 11 de juny de 2002. 

Els crèdits a curt termini corresponen a les disposicions fetes de les operacions formalitzades amb entitats bancàries, amb la finalitat 
de finançar necessitats de tresoreria i circularitzar les aportacions a les empreses filials. Aquestes operacions de crèdit han estat 
autoritzades pel Govern de la Generalitat, amb un límit de disposició total de 37.639.984 euros. 

L’Ens públic té contractades diverses operacions financeres (swaps), amb l’objectiu de cobrir el cost financer dels préstecs per un 
nominal de 162.702.563 euros. 

9. Comptes amb empreses del grup 

Aquests comptes corresponen a saldos amb les empreses Televisió de Catalunya, SA, Catalunya Ràdio SRG, SA., CCRTV Serveis 
Generals, SA., TVC Edicions i Publicacions, SA, CCRTV Interactiva, SA., TVC Multimèdia, SL. i TVC Netmèdia, SL, generades per la gestió 
conjunta de la tresoreria del grup.  

10. Creditors 

Representen els saldos pendents de pagar a 31.12.02 a proveïdors de funcionament i inversions. 

11. Ingressos i despeses 

11.1. Subvenció 

La subvenció per despeses corrents de l'exercici 2002 va ser aprovada per la Llei 20/2001 de 28 de desembre de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest import de 46.878.944 euros, correspon a l’import de subvenció d’explotació i les restants 90.121 
euros corresponen a altres subvencions rebudes. 
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11.2. Despeses de personal 

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

 
 El nombre mitjà d'empleats l'any 2002 ha estat de 27 persones. 

La distribució per categories professionals és la següent: 

11.3. Transaccions efectuades entre empreses del grup.  

Les operacions realitzades durant l'any 2002 entre empreses del grup han estat les següents: 

 

12. Altra informació 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els quals pogués incórrer la societat 
que siguin susceptibles de provisió. 

Les remuneracions per tots els conceptes dels membres del Consell d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
durant l’exercici 2002 han estat de 732.762 euros. 

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides als Administradors de l’ens CCRTV, ni l’Ens està com a garantia de cap obligació 
personal de tots ells. 

2002 2001

Sous i salaris 3.095.708 1.707.243 

Càrregues socials 241.579 214.159 

Altres despeses socials 14.569 27.595 

Total personal 3.351.856 1.948.997 

Direcció 14 

Comand. intermitjos 2 

Administratius i altres 11 

Total 27 

TVC TVC    EDICIONS
CCRTV SERVEIS 

GRALS.
CCRTV 

INTERACTIVA
TVC NETMEDIA

TVC 
MULTIMÈDIA

Prestació de serveis 48.612 63.108 31.165 371

Total despeses 48.612 0 63.108 31.165 0 371

Prestació de serveis 0 7.877 0 0 5.997 59.027

Total ingressos 0 7.877 0 0 5.997 59.027
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13. Quadre de finançament 

A continuació es mostra el quadre de finançament de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, corresponent als exercicis 2002 i 
2001: 

 

2002 2001
ORIGEN DELS FONS

Resultat de l'exercici (144.894.335) (152.774.967)

Ajustaments:

Operacions no relacionades amb moviments de fons:

     Depreciació de l’immob. financer 162.437.755 150.694.478 

     Excés de provisions de participacions (133.850) (15.932)

     Amortitzacions de l'immobilitzat 27.451 38.770 

     Pèrdues procedents de l’immobilitzat 0 64.270 

Recursos generats per les operacions 17.437.021 (1.993.381)

FONS PROVINENTS D'ALTRES ORÍGENS

Aportacions per futures operacions de capital 71.296.431 71.296.431 

Crèdits a llarg termini 266.409.230 0 

Baixes Immobilitzat financer 0 0 

337.705.661 71.296.431 

APLICACIÓ DELS FONS

Deutes amb empreses del grup 0 5.530.321 

Compres de l'immobilitzat 750 3.490 

Immobilitzat financer i altres immobilitzacions 204.110.562 111.917.649 

Traspàs a curt termini de deute amb empreses del grup 5.530.321 5.530.321 

Traspàs a curt termini de deute a llarg termini 17.084.359 17.084.359 

226.725.992 140.066.140 

AUGMENT/(DISMINUCIÓ) DEL CAPITAL DE TREBALL 128.416.690 (70.763.090)

VARIACIONS DE CAPITAL DE TREBALL

Variació deutors 2.852.377 99.740 

Variació creditors 125.573.933 (70.863.067)

128.426.310 (70.763.327)

VARIACIONS NETES DELS FONS LÍQUIDS

Caixa i bancs (9.620) 237 

128.416.690 (70.763.090)
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Pressupost de capital de Televisió de Catalunya, S.A. per al 2002 

 

RECURSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capitols 

   
CAPÍTOL VII.     SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES PER 
L'EMPRESA   2.217.734,67
ARTICLE 70.   APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL    
DE L'ESTAT / DE LA GENERALITAT  2.217.734,67 
DEPARTAMENT DE CULTURA 2.217.734,67  
   
CAPÍTOL VIII.     VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS   151.604.612,17
ARTICLE 84.   APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL    
De la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió  151.604.612,17 
 De la CCRTV 151.604.612,17  
   

TOTAL     153.822.346,84

   153.822.346,83

DOTACIONS   153.822.346,83
   
CAPÍTOL VI.     INVERSIONS REALS    85.008.053,57
 ARTICLE 61.   INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES 
CONSTRUCCIONS   
Inversions edificis i altres construccions   601.012,10 
 Inversions en edificis i altres construccions  601.012,10  
   

ARTICLE 62.   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTALL I UTILLATGE   
Inversions en maquinària, installacions i utillatge   7.572.752,51 
 Inversions en instal complexes especialitzades  6.971.740,41  
 Inversions en maquinària i installacions  601.012,10  
   

ARTICLE 63.   INVERSIONS EN ELEMENTS DE TRANSP    
Inversions en elements de transport   240.404,84 
 Inversions en elements de transport  240.404,84  
   

ARTICLE 64.   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS    
Inversions en mobiliari i estris  300.506,05 
 Inversions en mobiliari  300.506,05  
   

ARTICLE 65.   INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES   
Inversions en equip de procés de dades   901.518,16 
 Inversions en equips d´informàtica  901.518,16  
   

ARTICLE 68.   INVERSIONS EN IMMOBIL IMMATERIAL    
Inversions en immobilitzat immaterial   75.391.859,91 
 Aplicacions informàtiques  601.012,12  
 Fons de producció   74.790.847,79  
   
CAPÍTOL IX.     VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS    68.814.293,27
ARTICLE 93.   REDUCCIONS DE CAPITAL    
Aportacions acompte de capital   68.814.293,27 
 Aportacions per compensació perdues 68.814.293,27  
   
   

TOTAL     153.822.346,84
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Pressupost d’explotació de Televisió de Catalunya, S.A. per al 2002 

 

 

 

 

 

INGRESSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols 

                             

CAPÍTOL III.     INGRESSOS PROPIS 
  174.097.898,86 

ARTICLE 30.     VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS  
   

Venda de béns  159.201.813,85       
 Publicitat 106.075.451,06   
 Altres vendes 53.126.362,79   
Prestació de serveis a tercers   1.081.821,79  
 Vendes de serveis  1.081.821,79   
Altres vendes  13.814.263,22  
 Treballs realitzats Immobilitzat Material 11.491.351,44   
 Serveis diversos  2.322.911,78   
    
CAPÍTOL IV.     SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES  PER 
L´EMPRESA   120.202,42 

ARTICLE 44.      D'EMPRESES PÙBLIQUES I ALTRES ENS 
   

Subvencions corrents rebudes   120.202,42  
 Subvencions de la Generalitat de Catalunya  120.202,42   
    
CAPÍTOL V.     INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT 
D´EXPLOTACIÓ   71.041.043,12 

ARTICLE 52.      INTERESSOS DE DIPÒSITS  
   

Altres ingressos  162.273,27  
 Altres ingressos  162.273,27   
    

ARTICLE 53.      ALTRES INGRESSOS FINANCERS     
Diferències de canvi   2.064.476,58  
 Diferències positives de canvi  2.064.476,58   
    
ARTICLE 55.      DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ     
Dèficit d'explotació  68.814.293,27  
 Dèficit d'explotació 68.814.293,27   
    

TOTAL     245.259.144,40 
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DESPESES  Total per 

Conceptes 
Total per 
Capítols 

    
CAPÍTOL I.     REMUNERACIONS DEL PERSONAL    86.297.218,52 

ARTICLE 10.     SOUS I SALARIS     
Sous i salaris  69.765.797,60  
 Sous i salaris 69.765.797,60   
    
ARTICLE 11.     ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS    
                             
Assegurances i prestacions socials   15.397.070,67  
 Seguretat Social a càrrec empresa  15.397.070,67   
    
ARTICLE 12.   ALTRES DESPESES SOCIALS     
Altres despeses   1.134.350,25  
 Altres despeses  1.134.350,25   
    
CAPÍTOL II.     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   156.226.401,26 
ARTICLE 20.   COMPRES I APROVISIONAMENTS     
Compres de mercaderies i matèries primeres  99.270.431,40  
 Compres de mercaderies  4.340.515,43   
 Compres productes acabats 89.943.607,03   
 Compres elements i conjunts incorporables  4.986.308,94   
    
   
    
ARTICLE 21.   SERVEIS EXTERIORS     
Lloguers   9.966.739,99  
 Lloguers  9.966.739,99   
Conservació i reparació   912.606,83  
 Conservació i reparació  912.606,83   
Serveis de professionals independents   20.012.681,36  
 Serveis d´empreses i professionals  20.012.681,36   
Transports   491.706,03  
 Transports  491.706,03   
Primes d´assegurances  303.679,40  
 Primes d´assegurances  303.679,40   
Publicitat, propaganda i relacions públiques   6.502.109,55  
 Publicitat i relacions públiques  6.502.109,55   
Subministraments   14.844.818,67  
 Subministraments 1.899.348,50   
 Comunicacions  1.513.877,37   
 Enllaços 11.431.592,80   
Altres despeses diverses   3.344.914,84  
 Altres serveis  3.344.914,84   
    
ARTICLE 22.   TRIBUTS    
Tributs   576.713,19  
 Altres tributs  576.713,19   
    
    
CAPÍTOL III.     DESPESES FINANCERES    2.735.524,62 
ARTICLE 31.   DEUTE A CURT TERMINI     
Despeses financeres a curt termini  904.607,36  
 Interessos de préstecs 721.214,53   
 Despeses formalització i cancell deutes 12,02   
 Serveis bancaris i similars 183.380,81   
    
ARTICLE 32.   DIFERÈNCIES NEGATIVES DE CANVI     
Diferències de canvi   1.830.917,26  
 Diferències  negatives de canvi 1.830.917,26   
    

TOTAL     245.259.144,40 
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2002 i 2001 

 
Les quantitats són en euros 

 
 

Actiu 31.12.2002 31.12.2001 Passiu 31.12.2002 31.12.2001

Situacions trans. finançament 0 0 Fons propis  ( nota 11) 157.166.178 132.395.707
    Situacions transitòries finançament (nota 4.1) 0 0

Capital social 148.014.399 148.014.399
Reserves 13 13

Immobilitzat 251.474.080 248.284.969 Aportacions pendents d'aplicació 281.769.700 126.250.088

Immobilitzat immaterial  (nota  5)
    Prop. industrial, concessions i altres 223.844 206.533 Resultats neg. d'exercicis anteriors (141.868.793) (8.784.012)
    Projectes de Recerca i desenvolupament 625.844 625.844
    Aplicacions informàtiques 2.700.274 1.635.150 Resultat de l'exercici (130.749.141) (133.084.781)
    Fons de produccions 279.956.069 242.848.757
    Avenços i immobilitzat immat. en curs 13.211.994 14.060.895
    Drets sobre béns arrendament financer 1.984.946 0
    Amortització acumulada (180.040.362) (151.655.930)

118.662.609 107.721.249 Ingressos a distribuir varis exercicis 7.884.146 7.632.584

Immobilitzat material  (nota 6) Subvencions de capital (nota 12) 7.176.440 7.067.281
    Terrenys, edificis i construccions 15.951.059 16.101.087
    Instal.lacions tècniques 49.827.958 46.869.045 Diferències positives de canvi 707.706 565.303
    Mobiliari i altres instal.lacions 18.229.804 17.513.209
    Avenços i immobilitzat mat. en curs 1.231.296 522.273
    Altre immobilitzat 4.939.774 2.780.881 Provisions per riscos i despeses 922.712 922.712
    Amortització acumulada (57.828.348) (54.256.549)

32.351.543 29.529.946 Provisions per impostos  i riscos (nota 13) 922.712 922.712
Immobilitzat financer (nota 7)
    Crèdits a emp. grup 100.347.102 104.589.541 Creditors a llarg termini 102.310.184 104.589.661
    Crèdits a emp. associades 0 6.329.928
    Altres crèdits 66.111 66.111 Deutes amb entitats de crèdit (nota 14) 102.310.064 104.589.541
    Dipòsits i fiances constituïdes 46.715 48.194

100.459.928 111.033.774 Fiances i dipòsits rebuts 120 120

Despeses a distribuir en diversos exercicis 367.427 0 Creditors a curt termini 89.506.662 97.145.807

Drets adquirits i altres despeses 367.427 0 Deutes amb entitats de crèdit (nota 14)
    Venciments a curt de prèstecs a llarg termini 4.242.438 4.242.438
    Prèstecs i altres deutes 305.797 16.726.981
    Deutes per interessos 792.080 1.452.422

Actiu circulant 105.948.375 94.401.502 5.340.315 22.421.841

Existències  (nota 8) Deutes amb empreses del grup (nota 9) 3.409.193 3.315.952
    Mat. auxiliar, cintes i recanvis 1.684.520 1.507.997
    Produccions i drets d'emissió 6.778.295 3.600.662
    Avenços 240.561 2.019.689

8.703.376 7.128.348 Deutes amb empreses associades (nota 9) 3.564.441 2.928

Deutors Creditors
    Clients i altres deutors 40.824.772 37.147.259     Factures pendents de rebre 35.307.001 31.237.208
    Empreses del grup, deutors (nota 9) 31.926.024 27.593.605     Proveïdors i altres creditors 31.976.182 29.367.890
    Empreses associades, deutors (nota 9) 12.706.770 5.772.050 67.283.183 60.605.098
    Personal 391.710 557.089
    Administracions públiques 2.299.656 3.960.527
    Provisions per insolvències (3.891.963) (3.387.280)

84.256.969 71.643.250

Inversions financeres temporals (nota 10) Creditors no comercials
    Altres crèdits 179.969 179.969     Personal 2.996.306 1.613.766
    Crédits a empreses del grup 4.242.438 4.242.438     Administracions públiques 4.430.894 3.973.627

4.422.407 4.422.407 7.427.200 5.587.393
Tresoreria
    Caixa i bancs 536.951 899.338

536.951 899.338

Ajustaments per periodificació Ajustaments per periodificació
    Despeses anticipades  (nota 4.6) 8.028.672 10.308.159     Ingressos anticipats (nota 4.6) 2.482.330 5.212.595

Total actiu 357.789.882 342.686.471 Total passiu 357.789.882 342.686.471
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Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2002 i 2001 
 

 

Deure 31.12.2002 31.12.2001 Haver 31.12.2002 31.12.2001
Aprovisionaments Import net de la xifra de negocis (nota 16.1)
    Consum de mat. aux. i rec. (nota 16.3) 2.700.544 3.070.959     Publicitat 115.621.962 112.844.444
    Despeses externes 87.134.063 94.057.093     Altres vendes 45.540.427 51.407.843

89.834.607 97.128.052     Prestació de serveis 1.343.567 1.235.900
    Rappels (3.139.917) (3.117.619)

159.366.039 162.370.568
Despeses de personal  (nota 16.4)
    Sous i salaris 72.013.133 67.205.888 Increment d'existències
    Càrregues socials 17.729.554 17.135.404     Produccions 3.177.633 320.699

89.742.687 84.341.292

Amortització de l'immobilitzat Treballs per a l'immobilitzat
    Dotacions de l'exercici 71.016.755 70.044.584     Treballs realitzats per l'empresa 10.780.345 10.270.215

Provisions per insolvències
    Dotació de l'exercici (nota 16.5) 518.118 38.741 Altres ingressos d'explotació

518.118 38.741     Ingressos accessoris 4.991.081 3.452.779
    Subvencions  (nota 16.2) 110.725 362.400
    Provisions per insolvències aplicades 6.044 10.062

Altres despeses d'explotació 5.107.850 3.825.241
    Serveis d'empreses i professionals 19.306.936 18.061.890
    Subministram., comunica. i enllaços 14.974.467 14.516.981
    Altres serveis exteriors 18.866.608 20.185.889
    Tributs 654.889 619.430

53.802.900 53.384.190

Beneficis d'explotació 0 0 Pèrdues d'explotació 126.483.200 128.150.136

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 4.939.684 6.146.503     Interessos 636.630 585.370

Diferències de canvi
    Diferències negatives 1.104.387 1.570.892 Diferències de canvi

   Diferències positives 1.395.358 1.291.334

Resultat financers positius 0 0 Resultat financers negatius 4.012.083 5.840.691

Beneficis de les activ.ordinàries 0 0 Pèrdues de les activ. Ordinàries 130.495.283 133.990.827

Pèrdues procedents de l'immobilitzat Beneficis procedents de l'immobilitzat
    Baixes d'immob. mat.: Valor residual 119.798 228.970     Baixes d'immob. mat.: Ingressos 121.579 248.071
    Baixes d'immob. inmat.: Valor residual 1.345.315 2.003.624

1.465.113 2.232.594

Despeses extraordinàries Ingressos extraordinaris
    Despeses i pèrdues extraordinàries 554.513 7.767     Ingressos extraordinaris 616 1.134.384

Subvencions de capital
Pèrdues d'altres exercicis     Traspàs a resultat de l'exercici 1.595.108 1.159.058
    Despeses i pèrdues exerc. anteriors 33.009 1.006

Beneficis d'altres exercicis
    Ingressos i benef. exercicis anteriors 81.474 605.900

Resultats extraord. positius 0 906.046 Resultats extraord. negatius 253.858 0

Benefici abans d'impostos 0 0 Pèrdues abans d'impostos 130.749.141 133.084.781
Impost sobre Societats (nota 13) 0 0

Resultat de l'exercici ( Guanys) 0 0 Resultat de l'exercici ( Pèrdues) 130.749.141 133.084.781

31.12.2002 31.12.2001
(130.749.141) (133.084.781)

155.519.612 110.138.654

24.770.471 (22.946.127)Suma del resultat de l’ exercici més aportacions de socis netes

ESTAT D’INFORMACIÓ ADDICIONAL
Resultat de l’ exercici ( pèrdues)

Finançament rebut durant l’ exercici:

- Aportacions de socis enregistrades a Fons Propis segons   el que disposa la normativa comptable vigent.
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Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2002 

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'imatges i sons mitjançant emissions d'ones radioelèctriques o 
transmissions per cable, destinades al públic en general amb finalitats culturals, educatives, artístiques, informatives i d'esplai, la 
divulgació de declaracions i comunicacions oficials d'interès públic, la comercialització 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. 

El model de finançament de TVC és mixt, combinant ingressos comercials procedents de la publicitat i venda de produccions i drets, i 
públics procedents dels pressupostos aprovats per la Generalitat de Catalunya en cada exercici on s’estableixen les aportacions 
necessàries a realitzar a TVC a través de la CCRTV. Aquestes aportacions han estat rebudes des de l’exercici 2000 via aportacions de 
capital (Nota 11). 

2.  Bases de presentació 

2.1. Imatge fidel 

 Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comptables de TVC que es mantenen en euros, 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 Televisió de Catalunya, S.A. a 31 de desembre de 2002 d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats, recollits 
en la legislació en vigor. 

 Els comptes anuals estan expressats en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro). 

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

2.2. Comparació de la informació 

La societat ha procedit a reclassificar en aquests comptes anuals alguns imports corresponents a l’exercici 2001 amb la finalitat de 
fer-los comparables amb els de l’exercici actual. La xifra de “empreses associades, deutors” de l’exercici 2001 i la xifra de “clients i 
altres deutors” ha estat augmentada i disminuïda respectivament  per un import de 5.437.870 euros. 

3. Aplicació del resultat de l'exercici 

Es proposarà a la Junta General d’Accionistes l’aplicació del resultat de l’exercici al compte de “Resultats negatius d’exercicis 
anteriors”. 

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

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

 

 



Televisió de Catalunya, S.A. 

 

 

9 

4.1. Immobilitzat immaterial 

4.1.1. Propietat industrial, concessions i altres 

Es valora al cost d'adquisició i s'amortitza linealment segons un coeficient anual del 5 % en el cas de la propietat industrial i d'un 25 % 
les concessions administratives. 

4.1.2. Projectes de Recerca i Desenvolupament 

 Es valora al cost d'adquisició i s'amortitza linealment segons un coeficient anual del 20 %. 

4.1.3. Aplicacions informàtiques 

 Es valora al cost d'adquisició i s'amortitza linealment segons un coeficient anual del 25 %. 

4.1.4. Fons de produccions 

 Es valora de la forma següent: 

• Drets d'emissió de pel·lícules i sèries: es valoren a preu de cost extern i això inclou drets, traduccions, doblatges, materials, 
música i efectes i subtitulació externa i es donen d’alta en el fons de producció quan es reben els materials i s’inicia el 
període de llicència. 

• Coproduccions, drets d'antena i telenovel·les de producció pròpia: valorat al preu de cost extern i cost intern directe. 

El criteri d'amortització és el següent: 

•  Els drets d'emissió de pel·lícules i sèries es deprecien a partir de la primera emissió amb els criteris següents:  

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

1 100 %    

2 60 % 40 %   

3 60 % 30 % 10 %  

4 o més 60 % 20 % 10 % 10 % 

•  Les coproduccions i les telenovel.les de producció pròpia s’amortitzen al 18 % anual. L´inici de l´amortització, en el cas de 
les coproduccions, és a l´inici de llicència, mentre que per a les telenovel.les ho és a partir de la primera emissió. En tots dos 
casos, es deprecien en un 10% addicional a la primera emissió.  

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. 

4.1.5. Avenços i immobilitzat en curs 

Els pagaments realitzats per a l'adquisició de drets d'emissió de produccions o per a la realització de coproduccions pels quals no 
s'han rebut els materials o bé TVC no en té llicència, es consideren com avenços o immobilitzat en curs . 
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4.1.6. Béns en règim d’arrendament financer 

Els béns utilitzats en règim d’arrendament financer queden reflectits a l’epígraf corresponent de l’immobilitzat immaterial quan, per 
les condicions econòmiques de l’arrendament, es desprèn que són capitalitzables i s’amortitzen en funció de la seva vida útil 
estimada en base als coeficients exposats per a immobilitzacions materials similars. Les despeses financeres relacionades amb 
l’operació figuren en el balanç dins de l´epígraf de “ Despeses a distribuir en diversos exercicis” i es porten a resultats en funció de la 
duració del contracte i d’acord amb un criteri financer. 

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 
funcionament 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'exercici 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   % 

Independentment d'aquest criteri d'amortització, quan es detecten elements obsolets, s'inicien els tràmits oportuns per donar-los de 
baixa d'acord amb la normativa establerta per la CCRTV i es dóna compliment a allò que regula la Llei de Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya, a la qual està subjecte l'immobilitzat 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. 

4.4. Existències 

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

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

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

4.4.2. Produccions 

Els programes de producció pròpia d'actualitat i, en general, tots aquells que rarament s'emeten més d'una vegada es valoren al cost 
de realització del programa, tant intern (sous i salaris, materials consumits, etc.) com extern (fonamentalment de treballs, serveis i 
subministraments exteriors) i es deprecien al 100 % a la primera emissió. 

4.4.3. Avenços 

Els pagaments realitzats per a l'adquisició de drets d'emissió de produccions d’actualitat de les quals no s'han rebut els materials o bé 
TVC no en té llicència es consideren com avenços i no com a compres. 

4.5. Curt termini i llarg termini 

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

4.6. Despeses i ingressos anticipats 

4.6.1. Despeses anticipades 

 Són operacions comptabilitzades en l'exercici corrent i que corresponen a despeses d'exercicis posteriors. Corresponen a contractes 
de drets esportius per 5.779.498 euros i amb productores per 2.249.174 euros. 

4.6.2. Ingressos anticipats 

El saldo correspon a factures emeses per TVC que s'imputen a ingressos d'exercicis posteriors i està ocasionat  per un contracte de 
drets esportius per 1.504.504 euros, per cobraments anticipats de contractes publicitaris  per 421.325 euros i  per 556.501 euros  
per contractes amb altres televisions.  

4.7. Transaccions en moneda estrangera 

 Les transaccions en moneda estrangera es registren comptablement pel seu contravalor en euros, 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 tancament de l'exercici, s'imputen a resultats, i les diferències positives no realitzades s'imputen a ingressos a distribuir i es porten 
a resultats quan es realitzen.  

4.8. 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 
disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquestes com les produïdes entre la 
base imposable 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 import menor de l'Impost sobre Societats 
de cada exercici. Atesa la situació de resultats de la societat, no es merita despesa per impost de societats. 
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4.9. Subvencions de capital 

 Correspon, principalment, a subvencions que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya concedeix a TVC per a la 
realització de llargmetratges i series de ficció. Es traspassen a resultats de l’exercici en la mesura que s’amortitzen les produccions 
subvencionades. 

4.10. Provisió per a insolvències 

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

4.11. Provisió per impostos i riscos 

 La provisió per impostos i riscos s’ha dotat d’acord amb criteris de prudència per fer front a possibles responsabilitats sorgides de 
litigis en curs o altres obligacions pendents de quantia indeterminada.  

4.12. 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 produeix el corrent monetari o financer que se’n derivi. 

 Tot i així, seguint el principi de prudència, TVC només comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre 
que els riscos 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. 

4.13. Medi ambient 

Els costos derivats de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si 
s’escau, com a despeses de l’exercici en què s’incorren. No obstant això, si suposen incorporacions a l’immobilitzat material com a 
conseqüència d’actuacions per minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a 
major valor de l’immobilitzat. 

5. Immobilitzat immaterial 

5.1. Fons de produccions 

 Durant l'exercici 2002, TVC ha incorporat un import de 10.514.571 euros en concepte de treballs realitzats per al seu immobilitzat 
immaterial. 

 TVC ha signat contractes de compra de drets d'emissió de programes que suposen compromisos per compres futures per un import 
aproximat de 52.479.740 euros, dels quals 25.490.162 euros corresponen a l'any 2003, 14.863.269 euros a l'any 2004, 7.011.905 
euros a l’any 2005, 5.001.986 euros a l’any 2006 i dels 112.418 d’euros que resten queda pendent de determinar la data d’inici de 
llicència dels drets. 

 El 12 de juny de 2002 Televisió de Catalunya va signar un conveni amb les dues associacions de productors: Productors Audiovisuals 
de Catalunya (PAC) i Barcelona Audiovisual (BA). Aquest acord, corresponent al període 2002-2005, regula les condicions de 
col·laboració i preveu la coproducció de TV Movies, documentals i sèries d’animació amb una inversió, per part de TVC, de 43.500.000 
€. L’objectiu de TVC és aconseguir una producció mínima anual de 36 TV Movies en règim de coproducció, 20 documentals anuals, la 
coproducció anual de 78 episodis de 26 minuts en sèries d’animació d’un mínim de 13 capítols i un màxim de 26 capítols per sèries.  
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A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat immaterial durant l'exercici 2002: 

Quadre evolutiu del Fons de Produccions durant l'exercici 2002 

(Imports en euros) 

 Saldos a 31.12.2001  Moviments de l'exercici  Baixes de l'exercici  Saldos a 31.12.2002 

 Cost Amortització Valor net  Activacions 
Dotació a 

l´amortització 
 Cost Amortització  Cost Amortització Valor net 

Producció aliena 80.148.241 (46.852.150) 33.296.091 48.875.488 (46.199.951) (35.768.421) 34.423.118 93.255.308 (58.628.983) 34.626.325

Coproduccions 57.153.436 (31.751.880) 25.401.556 12.576.917 (6.310.707) (1.665.157) 1.665.146 68.065.196 (36.397.441) 31.667.755

Producció pròpia 105.547.080 (72.251.268) 33.295.812 14.742.887 (13.153.418) (1.654.402) 1.654.401 118.635.565 (83.750.285) 34.885.280

 242.848.757 (150.855.298) 91.993.459 76.195.292 (65.664.076) (39.087.980) 37.742.665 279.956.069 (178.776.709) 101.179.360

Dins del valor net (i del cost) dels fons de producció al 31 de desembre de 2002, s´inclouen inversions per un import de 11.216.638 
euros per Producció Aliena que no s´ha emès al tancament de l´exercici i 11.490.908 euros per Coproduccions que no s´havien 
acabat al tancament de l´exercici i per tant no s´han començat a amortitzar dins l´exercici 2002. 

5.2. Propietat industrial i concessions 

Els moviments del compte han estat els següents:     

5.3. Projectes de recerca i desenvolupament 

Els moviments del compte han estat els següents:  

5.4. Aplicacions informàtiques 

Els moviments del compte han estat els següents: 

 Les aplicacions informàtiques totalment amortitzades el 31 de desembre de 2002 totalitzen 555 milers d’euros. 

Cost Amortització Valor net

Saldo inicial 206.533 (78.338) 128.195

Addicions 17.311 - 17.311

Dotacions - (10.545) (10.545)

Saldo final  223.844 (88.883) 134.961

        Cost Amortització Valor net

Saldo inicial 1.635.150 (722.294) 912.856

Addicions 666.044 - 666.044

Dotacions - (358.864) (358.864)

Baixes (36.605) 36.605 -

Traspassos 435.685 - 435.685

Saldo final  2.700.274 (1.044.553) 1.655.721

Cost Amortització Valor net
Saldo inicial 625.844 - 625.844
Addicions - - -
Dotacions - (125.169) (125.169)
Saldo final  625.844 (125.169) 500.675



Televisió de Catalunya, S.A. 

 

 

14 

 

5.5. Avenços i immobilizat immaterial en curs 

Els moviments del compte han estat els següents: 

5.6. Drets sobre béns arrendament financer 

Els moviments del compte han estat els següents: 

 

El detall del  Drets sobre béns en règim d’arrendament financer és el següent: 

 

 

Els interessos pendents de meritament d’aquests contractes han estat comptabilitzats en l’epígraf de Despeses a distribuir en 
diversos exercicis, que a 31 de desembre de 2002 té un saldo de 367.427 euros. 

6. Immobilitzat material 

Durant l'exercici 2002, TVC ha incorporat un import de 265.774  euros en concepte de treballs realitzats per al seu immobilitzat 
material.  

D'acord amb el que estipula la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, la CCRTV contracta, i n’és el beneficiari TVC, les 
pòlisses d'assegurances que estima necessàries per donar una cobertura adequada als possibles riscos que poguessin afectar els 
elements de l'immobilitzat material. 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 2002 el qual fa també referència al cost 
dels elements totalment amortitzats. 

 

 

Valor net

Saldo inicial 14.060.895

Addicions 3.810.669

Baixes (4.659.570)

Saldo final  13.211.994

        Cost Amortització Valor net

Saldo inicial - - -

Addicions 1.984.946 - 1.984.946

Dotacions - (5.048) (5.048)

Saldo final  1.984.946 (5.048) 1.979.898

Construccions  (Edifici Sant Joan 
Despí)

48 mesos 495.252 87.395 23.476 539.936

1.984.946 102.560 114.467 2.268.758

1.728.822

Cost Quotes pendents

Construccions (Plató) 120 mesos 1.489.694 15.165 90.991

Valor opció de 
compra

Quotes satisfetes 
en l’exercici

Duració del 
contracte
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L’ immobilitzat material adquirit a l´empresa del grup CCRTV SSGG, S.A durant l´exercici 2002 ha ascendit a 880.506 euros 

7. Immobilitzat financer 

7.1. El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici ha estat el següent: 

 

 

7.2. L’import de crèdits a empreses del grup correspon íntegrament al saldo pendent de cobrament a llarg termini de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió segons l’acord signat el 28 de juny de 2001, referit en la Nota 11.5. Aquest crèdit, que no merita 
interessos, té els mateixos venciments que els crèdits bancaris avalats per la Generalitat (veure Nota 14). 

7.3. Amb data 12 de novembre de 2001 els socis d’ Audiovisual Sport, S.L. (AVS), entre els que figura la societat del Grup TVC 
Multimèdia, S.L., van signar la concessió d’un crèdit a aquesta societat per un import de 60.101.210 euros que seria aportat per 
cada soci en funció de la seva participació. D’aquesta manera, TVC va concedir un crèdit a AVS el 2001 del qual s’han fet 
disposicions en l’exercici 2001 i 2002 fins a un import de 12.020.242 euros i que ja ha estat cedit en l’exercici 2002 a TVC 
Multimèdia , S.L. conforme al què està establert  en l´acord de govern de la Generalitat de Catalunya de data 24 de desembre 
de 2002. 

 

Saldo a Saldo a 

31.12.01 Addicions Baixes Traspassos 31.12.02

Crèdits a empreses del grup 104.589.541 - - (4.242.439) 100.347.102

Crèdits a empreses associades 6.329.928 5.690.314 (12.020.242) - -

Altres crèdits 66.111 - - - 66.111

Dipòsits i fiances constituïdes 48.194 - (1.479) - 46.715

111.033.774 5.690.314 (12.021.721) (4.242.439) 100.459.928

Quadre evolutiu de l'immobilitzat material durant l'any 2002

Valor Valor
Net Elements

Saldo Saldo a Saldo a Saldo a a Totalment
31.12.01 Altes Baixes Trasp. 31.12.02 31.12.01 Dotac. Baixes 31.12.02 31.12.02 Amortitzats

Terrenys, edificis i altres construccions 16.101.087 67.276 0 -217.304 15.951.059 5.207.108 402.772 0 5.609.880 10.341.179 0

Instal·lacions tècniques 46.869.045 4.203.255 -1.168.803 -75.539 49.827.958 38.470.389 3.272.282 1.102.113 40.640.558 9.187.400 30.390.232

Mobiliari i altres instal.lacions 17.513.209 683.273 -56.036 89.358 18.229.804 9.098.037 506.655 3.041 9.601.651 8.628.153 12.063.767

Avenços i immobilitzat en curs 522.273 948.384 0 -239.361 1.231.296 0 0 0 0 1.231.296 0

Altre immobilitzat 2.780.881 2.329.118 -177.386 7.161 4.939.774 1.481.015 671.344 176.100 1.976.259 2.963.515 1.172.036

Total 83.786.495 8.231.306 -1.402.225 -435.685 90.179.891 54.256.549 4.853.053 1.281.254 57.828.348 32.351.543 43.626.035

Cost històric

Televisió de Catalunya, S.A.

Amortització acumulada



Televisió de Catalunya, S.A. 

 

 

16 

8. Existències 

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

Les existències estan convenientment assegurades. 

El detall de les existències de produccions i drets d'emissió a 31 de desembre de 2002 és el següent: 

 

Producció interna (programes propis) 5.848.051 

Actualitats (documentals) 930.244 

Total 6.778.295 

9. Comptes amb empreses del grup i associades 

9.1. Els saldos amb empreses del grup són els següents: 

 

  

CCRTV 
CCRTV SERVEIS 

GENERALS, S.A. 
CATALUNYA  

RADIO SRG, S.A 
TVC EDICIONS I 

PUBLICACIONS S.A 
TVC NETMÈDIA 

AUDIOVISUAL, S.L 

CCRTV 
INTERACTIVA 

S.A. TOTAL 

Saldos 
deutors 

29.896.354 55.966 61.658 789.688 787.967 334.391 31.926.024 

Saldos 
creditors 

- (2.366.229) (32.226) (390.008) (243.622) (377.108) (3.409.193) 

El saldo amb la CCRTV correspon, principalment, amb un import de 29.845.910 euros, a les aportacions de capital aprovades per la 
Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya (veure nota 11.3) i pendents de cobrament a 31 de desembre de 2002. 

Els saldos amb CCRTV Serveis Generals, S.A. corresponen principalment als serveis d’assessorament i suport informàtic prestats per 
aquesta societat. 

9.2. Els saldos amb empreses associades són els següents: 

 

  AUDIOVISUAL SPORT, S.L VANG-3 PUBLICACIONS, S.L       TOTAL

Saldos deutors 12.687.946 18.824 12.706.770 

Saldos creditors (3.564.441) - (3.564.441)

Els saldos amb Audivisual Sport, S.L. corresponen bàsicament a compres i vendes de drets de retransmissions esportives. 
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10. Inversions financeres temporals 

El moviment d’aquest epígraf durant l’exercici ha estat el següent: 

 

 Saldo a 31.12.01 Addicions Disminucions Traspassos Saldo a 
31.12.02 

Crèdits a empreses del grup 4.242.438 - (4.242.439) 4.242.439 4.242.438 

Altres crèdits   179.969 - -  - 179.969 

 4.422.407 - (4.242.439) 4.242.439 4.422.407 

El saldo de crèdits a empreses del grup correspon al venciment a curt termini de l’import per cobrar de la CCRTV esmentat a la nota  
7.2 i 11.5. 

11. Fons propis 

11.1. Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2002 han estat els següents: 

 

 Saldo a 

31.12.2001 

Aportacions  

de l’exercici 

Resultat de  

l’exercici 

Aplicació del  

resultat 

Saldo a  

31.12.2002 

Capital social 148.014.399 - - - 148.014.399 

Diferències per ajust capital a 
euros 

13 - - - 13 

Aportacions pendents 
d'aplicació 

126.250.088 155.519.612 - - 281.769.700 

Resultats negatius d’exercicis 
anteriors 

(8.784.012) - - (133.084.781) (141.868.793) 

Resultat de l'exercici  (133.084.781)  (130.749.141) 133.084.781 (130.749.141) 

Total 132.395.707 155.519.612 (130.749.141) - 157.166.178 

11.2.      El capital social és de 148.014.398,95 euros i d'acord amb la Llei 10/1983 de 30 de maig de creació de la CCRTV i de les 
seves empreses filials està representat per 21.505 accions nominatives de 6.882,79 euros cada una, íntegrament 
subscrites i totalment desemborsades per la Generalitat de Catalunya mitjançant la CCRTV.  

11.3. Les aportacions de l’exercici per part de l’Accionista Únic per import de 155.519.612 euros, corresponen a l’aportació 
aprovada per la Llei 20/2001 de 28 de desembre de 2001 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l´exercici 
2002 per un import de 151.604.612 euros, i a l‘aportació addicional per import de 3.915.000 euros que amb data 24 de 
desembre de 2002 es va aprovar en acord de Govern de la Generalitat de Catalunya. 

11.4. Els fons propis inclouen l’efecte del benefici enregistrat per TVC en exercicis anteriors per un import de 59.199.692 euros 
corresponents a la plusvàlua generada per la transmissió de l’immobilitzat financer de TVC a la CCRTV i de 6.010.121 euros 
corresponents a una aportació no dinerària realitzada a una empresa associada. 
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11.5 Els fons propis inclouen l’efecte del reconeixement com a ingrés enregistrat en exercicis anteriors d’avals atorgats per la 
Generalitat de Catalunya als crèdits concertats per TVC per un import total de 113.074.417 euros. 

Concretament , les subvencions a l’explotació que tradicionalment es rebien en diners, per als exercicis 1997, 1998 i 1999 
van ser substituïdes parcialment o totalment, per avals de la Generalitat de Catalunya perquè TVC pogués concertar 
directament uns crèdits bancaris per un import total de 113.074.417 euros. Tot això d’acord amb el que disposaven les 
respectives Lleis de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Donada l’evident dependència econòmica, actual i futura, 
de TVC d’aquests ingressos i, tenint en compte que la Generalitat de Catalunya els haurà de desemborsar, necessàriament, 
al venciment final del crèdits bancaris, es va considerar adient en els exercicis abans esmentats: 

- reconèixer com a ingrés, sota l’epígraf de subvencions, els avals atorgats per la Generalitat de Catalunya als crèdits 
concertats per TVC, d’acord amb les respectives Lleis de Pressupostos, i, com a contrapartida, 

- 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 de Catalunya. 

Amb data 28 de Juny de 2001, TVC va signar un acord amb el seu accionista únic CCRTV, mitjançant el qual aquestes 
expectatives de cobrament de la Generalitat de Catalunya de 113.074.417 euros es materialitzen en un dret de cobrament 
amb la Corporació Catalana de Radio i Televisió, fixant-se com a calendari de venciments els mateixos que els dels crèdits 
bancaris avalats (nota 14). Per aquest motiu, durant l’exercici 2001, es va reclassificar l’import de l’epígraf de “Situacions 
Transitòries de Finançament” als comptes de crèdits a llarg i curt termini a empreses del grup dels epígrafs de balanç de 
“Immobilitzacions financeres” i “Inversions financeres temporals”, respectivament, en funció dels venciments dels crèdits 
concertats (veure notes 7 i 10). 

La Societat no ha signat durant l’exercici 2002 nous acords amb el seu Accionista Únic, addicionals als esmentats en 
aquesta nota.  

12. Subvencions de capital 

El moviment de l’epígraf de Subvencions de Capital durant d’exercici ha estat el següent: 

 

 Saldo a 31.12.01 Addicions Traspassos a 
resultats 

Saldo a 
31.12.02 

Subvenció per fons de producció 6.425.391 1.704.267 (1.517.971) 6.611.687 

Altres subvencions de capital 641.890 - (77.137) 564.753 

 7.067.281 1.704.267 (1.595.108) 7.176.440 

Corresponen, principalment, a subvencions concedides pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per al 
desenvolupament del llargmetratge televisiu i de sèries de ficció, així com altres del Ministeri d’Indústria. L’import pendent de 
cobrament a 31 de desembre de 2002 de les subvencions rebudes és de 934.810 euros, i es recull sota l’epígraf de balanç 
d’Administracions Públiques. 

La Societat ha complert fins a 31 de desembre de 2002 amb les condicions associades a les citades subvencions. 
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13. Saldos amb administracions públiques i situació fiscal  

13.1  Els saldos amb administracions públiques són els següents : 

 

         Deutors Creditors 

Dep. De cultura de la Generalitat de Catalunya 478.096 -  

Ministeri d’Indústria 456.714 -  

Hisenda Pública deutora per IVA 1.200.562 -  

Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte 164.284 -  

Hisenda Pública creditora per IRPF  (2.647.205) 

Organismes de la Seguretat Social creditors  (1.783.689) 

 

Saldo final   2.299.656 (4.430.894) 

 

13.2  La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost de societats és la següent: 

 

 Augments Disminucions Totals 

Resultat comptable (pèrdua)   (130.749.141) 

    Diferències permanents 924.547  924.547   

    Diferències temporals 176.731  176.731  

Base imposable   (129.647.863) 

Addicionalment a la base imposable negativa del 2002, TVC té acreditades bases imposables negatives d’exercicis anteriors pendents 
de compensar, les quals vencen gradualment en els propers 14 anys. 

TVC té oberts a Inspecció Fiscal tots els impostos que li són aplicables i per als anys establerts per la legislació vigent. Donades les 
possibles diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable a algunes operacions, podrien existir determinats passius fiscals de 
caràcter contingent. No obstant, en opinió de la Direcció de la societat, la possibilitat que es materialitzin aquests passius és remota i, 
en qualsevol cas, el deute tributari que se’n pogués derivar no afectaria significativament als comptes anuals de la societat. 

En l’epígraf de provisions per impostos i riscos s’inclou el saldo de les provisions per impostos per un import de 66.111 euros, 
corresponents a l'import de les reclamacions interposades per TVC contra les actes incoades per l'Administració tributària. 
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14. Deutes amb entitats de crèdit 

14.1.  Els epígrafs de deutes amb entitats de crèdit a llarg i a curt termini han tingut el moviment següent durant l’exercici: 

 

 
Saldo a 31.12.01 Addicions Baixes 

Traspassos a 
curt termini 

Saldo a 
31.12.02 

Crèdits a llarg termini autoritzats per pressupostos 104.589.541 - - (4.242.439) 100.347.102 

Crèdits a llarg termini per arrendament financer - 1.962.962 - -  1.962.962 

Total deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 104.589.541 1.962.962 - (4.242.439) 102.310.064 

 

 
Saldo a 

31.12.01 Addicions Baixes 

Traspasso
s a curt 
termini 

Saldo a 
31.12.02 

Venciments a curt termini de préstecs a llarg  

termini autoritzats per pressupostos 

 

4.242.438 

 

- 

 

(4.242.439) 

 

4.242.439 

 

4.242.438 

Altres deutes bancaris a curt termini 16.726.981 - (16.726.981) - - 

Altres deutes a curt termini per arrendament financer    
- 

305.797    -  - 305.797 

Deutes per interessos 1.452.422 792.080 (1.452.422) - 792.080 

Total deutes  amb entitats de crèdit a curt termini 22.421.841 1.097.877 (22.421.842) 4.242.439 5.340.315 

 

Total deutes amb entitats de crèdit 127.011.382 3.060.839 (22.421.842)             - 107.650.379 

Els venciments dels deutes a llarg termini en els pròxims 5 anys són els següents: 

 Crèdits a llarg termini 
autoritzats per pressupostos Crèdits a llarg termini per  

arrendament financer 

2004 4.242.438 305.796 

2005 4.242.438 305.796 

2006 4.242.438 285.160 

2007 4.242.438 181.981 

2008 4.242.438 181.981 

2009 i següents 79.134.912 702.248 

Saldo final   100.347.102 1.962.962 
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14.2. El saldo de  deutes amb entitats de crèdit a curt i a llarg termini autoritzats en pressupostos de la Generalitat a 31 de 
desembre de 2002 el componen els préstecs següents: 

- Un préstec de 36.060.723 euros contractat a tipus d'interès de mercat, amb una vigència de 12 anys que finalitzen el 15 de 
maig de 2009 i amb una amortització del principal que es farà en 17 pagaments semestrals i iguals. Durant l’exercici 
2002 han vençut 2 terminis per un import total de 4.242.438 euros. 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 
l’avala 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 38.164.269 euros contractat a tipus d'interès de mercat, amb una vigència de 12 anys que finalitzen el 13 de 
maig de 2010 i amb una amortització del principal que es farà en 13 pagaments semestrals i iguals, el primer dels quals 
serà el 13 de maig de 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 l’avala la Generalitat de Catalunya en 
virtut de l’autorització que li atorgà la citada llei i per acord del Govern de la Generalitat de 3 de març de 1998. 

- Un préstec de 38.849.422 euros contractat a tipus d'interès de mercat, amb una vigència de 10 anys que finalitzen el 29 de 
juny de 2009 i amb una amortització del principal que es farà en 10 pagaments semestrals i iguals, el primer dels quals 
serà el 29 de desembre de 2004. Aquest préstec s'ha concedit per atendre el finançament de les necessitats 
pressupostàries corresponents a l'exercici 1999 i d'acord amb l'autorització que li confereix l'article 32 de la Llei 20/1998 
de 29 de desembre de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1999. El préstec l’avala 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 maig de 
1999. 

Els interessos meritats d’aquests crèdits al tancament de l’exercici i pendents de pagament són 792.080 euros.  

14.3. L’epígraf de Préstecs i altres deutes a curt termini correspon als venciments a curt termini dels contractes d’arrendament 
financer signats per la Societat. 

15. Garanties compromeses amb tercers 

Al 31 de desembre de 2002 la Societat havia constituït crèdits documentaris per un import total de 8.066.964 euros amb garantia 
d’operacions realitzades amb societats productores estrangeres. 

La Societat té avals bancaris rebuts en front de tercers per un import de 629.791 euros en concepte, principalment, de garanties 
presentades per la concessió de subvencions, així com per altres conceptes per un import de 466.327 euros. 

A 31 de desembre de 2002, TVC és avalador dels préstecs d´entitats financeres subscrits per Audiovisual Sport, S.L. fins a un import 
de 37.262.750 euros, el risc últim dels quals recau sobre l´accionista únic CCRTV. 

La Societat, juntament amb la resta de les televisions autonòmiques, va signar un contracte amb Audiovisual Sport, S.L. amb data 23 
de desembre de 1997, que, en aquella data era la titular dels drets audiovisuals de televisió oberta i gratuïta de determinats clubs de 
futbol, per la cessió dels esmentats drets que li van fer els seus accionistes, Gestora de Medios Audiovisuales Fútbol, S.L., Televisió de 
Catalunya, S.A. i Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, S.A. en virtut del contracte subscrit per aquests, de data 24 de 
desembre de 1996. 

Audiovisual Sport, S.A. cedeix a les televisions autonòmiques, mitjançant la signatura d’aquest contracte, els drets en exclusiva de 
gravació i emissió en directe i/o diferit, per a tot el territori espanyol, en televisió oberta i gratuïta de determinats esdeveniments 
esportius durant les temporades 1998-1999 a 2002-2003, ambdues incloses. 

Les televisions autonòmiques hauran d’abonar a Audiovisual Sport, S.L., com a contraprestació econòmica, per a cada temporada, un 
percentatge, que oscil·la en cada exercici, de l’import total del preu pactat entre aquesta i cadascun dels clubs de futbol. L’import total 
meritat a l’exercici 2002 com a conseqüència de l’esmentat contracte és de 15.787.135 euros i es troba enregistrat dins l’epígraf 
“Aprovisionaments” del compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2002. 

De la mateixa manera, Audiovisual Sport S.A., a la data de formulació dels presents comptes anuals, està negociant amb els clubs de 
futbol la renovació dels contractes esmentats anteriorment i actualment en vigor fins al 30 de juny de 2003. 
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16. Ingressos i despeses 

16.1. Import net de la xifra de negoci 

Compost principalment per les partides següents: 

16.1.1. Publicitat 

La seva composició ha estat la següent: 

 

 31.12.2002 31.12.2001 

Publicitat TV3 104.047.338 102.015.777 

Publicitat 33 11.028.996 10.239.939 

Publicitat desconnexions 545.628 588.728 

Total  115.621.962 112.844.444 

16.1.2. Altres vendes 

Es detallen a continuació: 

 

 31.12.2002 31.12.2001 

Vendes de programes de Producció Interna 129.185 103.579 

Vendes de programes de Producció Aliena 1.201.865 5.657 

Vendes de programes de Producció Externa 218.803 764.072 

Vendes de programes d'Informatius 30.977 20.921 

Vendes de programes d'Esports 41.349.187 46.881.575 

Altres vendes 2.610.410 3.632.039 

Total  45.540.427 51.407.843 

16.2. Subvencions d’explotació 

16.2.1. Subvenció de la "Fundació per la formació continua" 

L'import de la subvenció corresponent a l'exercici 2002 ha estat de 69.795 euros. 
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16.2.2. Subvenció de la Comissió Europea pel finançament de documentals 

L'import de la subvenció corresponent a l'exercici 2002 ha estat de 40.930 euros. 

16.3. Consum de material auxiliar, cintes i recanvis 

Es compon de: 

 

 31.12.2002 31.12.2001 

Existències inicials 1.507.997 1.629.789 

Compres 2.877.067 2.949.167 

Existències finals (1.684.520) (1.507.997) 

Total  2.700.544 3.070.959 

16.4. Personal 

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

 

 31.12.2002 31.12.2001 

Sous i salaris 72.013.133 67.205.888 

Seguretat social 16.719.975 15.999.502 

Altres despeses socials 1.009.579 1.135.902 

Total   89.742.687 84.341.292 

El nombre mitjà d'empleats de l'any 2002 ha estat de 1.782 persones amb la distribució següent: 

 

Direcció 8 

Comandaments intermedis 149 

Personal tècnic 1.041 

Administració i altres 584 

Nombre total 1.782 
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16.5. Dotació per insolvències 

 

 31.12.2002 31.12.2001 

Dotació de l'exercici 518.118  38.741  

Recuperacions i cancel·lacions (6.044) (10.062) 

Saldo net  512.074  28.679  

16.6. Transaccions efectuades amb empreses del grup i associades 

Les operacions realitzades durant 2002 amb empreses del grup corresponen al tràfic habitual de les companyies, i han estat les 
següents: 

 
 

CCRTV 

CCRTV 
SERVEIS 

GENERALS, 
S.A. 

CATALUNYA  
RÀDIO SRG, S.A 

TVC EDICIONS I 
PUBLICACIONS 

S.A 

CCRTV 
INTERACTIVA, 

S.A 
TVC  NETMÈDIA 

AUDIOVISUAL, S.A 

Ingressos: 

    Interessos 

    Publicitat 

    Prestació de serveis 

 

705 

11.814 

35.588 

 

- 

- 

58.253 

 

- 

82.452 

19.880 

 

- 

344.369 

163.383 

 

- 

4.410 

333.050 

 

- 

- 

452.214 

Total  48.107 58.253 102.332 507.752 337.460 452.214 

Despeses: 

    Publicitat 

    Prestació de serveis  

 

- 

- 

 

137 

4.926.288 

 

15.114 

37.390 

 

32.246 

391.202 

 

(3 703) 

371.190 

 

- 

824.692 

Total  - 4.926.425 52.504 423.448 367.487 824.692 

Les transaccions amb empreses associades han estat les següents: 

 

 AUDIOVISUAL SPORT, S.L 

Ingressos (Vendes drets emissió esdeveniments esportius) 36.279.004 

Despeses (Compra drets emissió esdeveniments esportius) 15.787.137 
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16.7. Transaccions realitzades en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda estrangera més significatives realitzades durant l’exercici 2002 corresponen a compres de drets de 
pel.lícules i sèries han estat de 25.313.566 euros, totes elles denominades en USD. 

17. Medi ambient 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els quals pogués incórrer la Societat 
que siguin susceptibles de provisió.  

18. Remuneració dels auditors 

Els honoraris percebuts per PricewaterhouseCoopers Auditores S.L., pels serveis d’auditoria I altres serveis totalitzen 43.469 euros. 
No hi ha honoraris rebuts per serveis prestats per altres societats que utilitzin la marca PricewaterhouseCoopers. 

19. Altra informació 

L’Administrador Únic de la  TVC no ha percebut de la Societat cap tipus de remuneració sota cap concepte durant l´exercici 2002. 

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides a l’Administrador de la Societat o a altres components del òrgans d’administració, ni 
la Societat serveix de garantia de cap obligació personal de tots ells. 
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20. Quadre de finançament 

 

2002 2001

Resultat de l'exercici (130.749.141) (133.084.781)

Ajustaments:

Operacions no relacionades amb moviments de fons: - -

    Amortitzacions de l'immobilitzat 71.016.755 70.044.584

    Resultats de les baixes d'immobilitzat material (1.782) (19.101)

    Resultats de les baixes d'immobilitzat immaterial 1.345.315 2.003.627

    Despeses a distribuir: despeses de l'exercici 0 44.072

    Subvenció de capital: traspàs al resultat (1.595.108) (1.159.058)

    Ingressos a distribuir d'altres exercicis 142.403 (16.332)

    Traspás a CP de deutes a cobrar a LP - -

    Dotacions per riscos i despeses 0 2

    Aportacions de socis aplicades - -

Recursos generats per / (aplicats en) les operacions (59.841.558) (62.186.987)

ORIGEN DELS FONS

Aportacions per a futures operacions de capital 155.519.612 110.138.654

Immobilitzat material 122.753 488.017

Immobilitzat immaterial 4.659.570 2.528.082

Immobilitzat financer 12.021.721 4.242.776

Vendes d’immobilitzat - -

Subvencions de capital atorgades 1.704.267 2.876.808

Augment de deutes a llarg termini (leasing) 1.962.962 -

Cancel. antic. o traspassos a CP de immob. financ. 4.242.439 4.242.438

Diferències positives de canvi diferides - -

Fons provinents d'altres orígens 180.233.324 124.516.775

120.391.766 62.329.788

APLICACIÓ DE FONS

Immobilitzat material 8.231.306 7.622.229

Immobilitzat immaterial 82.674.262 74.794.774

Immobilitzat financer 5.690.314 6.329.928

Despeses a distribuir 367.427 -

Traspàs a curt termini de deutes a pagar a llarg termini 4.242.439 4.242.438

Augment / (Disminució) del capital de treball 19.186.018 (30.659.581)

120.391.766 62.329.788

AUGMENT / (DISMINUCIÓ) DEL CAPITAL DE TREBALL

Augment / (Disminució) deutors, existències, inversions financeres temporals

i ajustaments per periodificació 11.909.260 (13.444.821)

(Augment) / Disminució creditors 7.639.145 (12.243.965)

Variacions netes dels fons líquids (362.387) (4.970.795)

19.186.018 (30.659.581)
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Pressupost de capital de Catalunya Ràdio SRG., S.A. 

RECURSOS 

 Total per 
Conceptes 

Total per 
Capitols 

   

CAPÍTOL VIII.     VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS   16.825.868,76

ARTICLE 84.   APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL    
De la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió  16.825.868,76 
 De la CCRTV 16.825.868,76  
   

TOTAL     16.825.868,76

   

DOTACIONS 

  

   

CAPÍTOL VI.     INVERSIONS REALS    751.265,13

   
ARTICLE 62.   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTALL I 
UTILLATGE   
Inversions en maquinària, installacions i utillatge   637.072,83 
 Inversions en instal complexes especialitzades  420.708,47  
 Inversions en maquinària i installacions  216.364,36  
   

ARTICLE 63.   INVERSIONS EN ELEMENTS DE TRANSP    
Inversions en elements de transport   60.101,21 
 Inversions en elements de transport  60.101,21  
   

ARTICLE 64.   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS    
Inversions en mobiliari i estris  24.040,48 
 Inversions en mobiliari  24.040,48  
   

ARTICLE 67.   INVERSIONS ALTRE IMMOBIL MATERIAL    
Inversions en altre immobilitzat material   30.050,61 
 Inversions en altre immobilitzat material  30.050,61  
   
   

CAPÍTOL IX.     VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS    16.074.603,63

ARTICLE 93.   REDUCCIONS DE CAPITAL    
Aportacions acompte de capital   16.074.603,63 
 Aportacions per compensació perdues 16.074.603,63  
   
   

TOTAL     16.825.868,76
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Pressupost d’explotació de Catalunya Ràdio SRG., S.A. per al 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols 

                           

CAPÍTOL III.     INGRESSOS PROPIS 
  11.471.536,07 

ARTICLE 30.     VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS  
   

Venda de béns  11.170.549,20       
 Publicitat 11.170.549,20   
 Altres vendes 0,00   
Prestació de serveis a tercers   6.250,53  
 Vendes de serveis  6.250,53   
Altres vendes  294.736,34  
 Treballs realitzats Immobilitzat Material 18.030,36   
 Serveis diversos  276.705,98   
    
CAPÍTOL V.     INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT 
D´EXPLOTACIÓ   16.091.191,56 

ARTICLE 52.      INTERESSOS DE DIPÒSITS  
   

Altres ingressos  14.424,29  
 Altres ingressos  14.424,29   
    

ARTICLE 53.      ALTRES INGRESSOS FINANCERS     
Diferències de canvi   2.163,64  
 Diferències positives de canvi  2.163,64   
    

ARTICLE 55.      DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ  
   

Dèficit d'explotació  16.074.603,63  
 Dèficit d'explotació 16.074.603,63   

TOTAL     27.562.727,63 
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DESPESES  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols 

    
CAPÍTOL I.     REMUNERACIONS DEL PERSONAL    15.984.578,02 
ARTICLE 10.     SOUS I SALARIS     
Sous i salaris  12.496.646,35  
 Sous i salaris 12.496.646,35   
    
ARTICLE 11.     ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS    
                             
Assegurances i prestacions socials   3.322.857,69  
 Seguretat Social a càrrec empresa  3.299.418,22   
 Aportació a sistemes complem de pensions  23.439,47   
    
ARTICLE 12.   ALTRES DESPESES SOCIALS     
Altres despeses   165.073,98  
 Altres despeses  165.073,98   
    
CAPÍTOL II.     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   11.449.833,53 
ARTICLE 20.   COMPRES I APROVISIONAMENTS     
Compres de mercaderies i matèries primeres  297.470,95  
 Compres de mercaderies  102.911,30   
 Compres productes acabats 178.933,34   
 Compres elements i conjunts incorporables  15.626,31   
ARTICLE 21.   SERVEIS EXTERIORS     
Lloguers   1.364.549,90  
 Lloguers  1.364.549,90   
Conservació i reparació   82.458,86  
 Conservació i reparació  82.458,86   
Serveis de professionals independents   5.216.923,30  
 Serveis d´empreses i professionals  5.216.923,30   
Transports   40.604,38  
 Transports  40.604,38   
Primes d´assegurances  38.578,97  
 Primes d´assegurances  38.578,97   
Publicitat, propaganda i relacions públiques   421.225,34  
 Publicitat i relacions públiques  421.225,34   
Subministraments   3.526.805,14  
 Subministraments 379.989,90   
 Comunicacions  596.600,68   
 Enllaços 2.550.214,56   
Altres despeses diverses   415.443,61  
 Altres serveis  415.443,61   
    
ARTICLE 22.   TRIBUTS    
Tributs   33.752,84  
 Altres tributs  33.752,84   
    
ARTICLE 23.   VARIACIÓ DE LES PROVISIONS    
Variació de provisions per tràfec   12.020,24  
 Provisions diverses  12.020,24   
    
CAPÍTOL III.     DESPESES FINANCERES    128.316,08 
ARTICLE 31.   DEUTE A CURT TERMINI     
Despeses financeres a curt termini  125.311,02  
 Interessos de préstecs 120.202,42   
 Despeses formalització i cancell deutes 901,52   
 Serveis bancaris i similars 4.207,08   
    
ARTICLE 32.   DIFERÈNCIES NEGATIVES DE CANVI     
Diferències de canvi   3.005,06  
 Diferències  negatives de canvi 3.005,06   
    

TOTAL     27.562.727,63 
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2002 i 2001 

ATALUNYA RÀDIO SRG., SA.LesLes quantitats són en euros 

 

 Actiu 31.12.2002 31.12.2001 Passiu 31.12.2002 31.12.2001

Immobilitzat 40.361.526 41.992.593 Fons propis (nota 10) 6.896.800 4.622.688

Immobilitzat immaterial (nota 5) Capital
    Prop. industrial, concessions i altres 812 812     Capital social 10.526.986 10.526.986
    Despeses Recerca i Desenvolupament 508.698 508.698
    Amortització (102.552) (812) Reserves

    Diferències ajustament capital a euros 7 7
406.958 508.698

Aportacions pendents d'aplicació 22.563.811 1.462.881
Immobilitzat material (nota 6) 
    Terrenys 59.330 59.330 Resultats exercicis anteriors
     Edificis i altres construccions 4.538.314 4.516.074     Resultats neg. d'exercicis anteriors (7.367.186) (2.681.905)
    Instal.lacions tècniques 4.992.779 4.674.725
     Altres instal.lacions 4.348.083 4.048.915 Pèrdues i guanys
    Mobiliari i equips d'oficina 700.144 691.648     Resultat de l'exercici (18.826.818) (4.685.281)
     Equips informàtics 31.327 31.327
     Elements de transport 465.997 437.642 Provisions per riscos i despeses 1.114.484 2.399.611
     Altre immobilitzat material 415.809 395.952     Provisions per impostos (nota 11) 1.114.484 2.399.611
     Instal.lacions en curs 121.231 108.367
    Amortitzacions (8.645.781) (7.695.303)

7.027.233 7.268.677 Creditors a llarg termini 32.906.271 34.194.154

Immobilitzacions financeres (nota 7) Deutes amb entitats de crèdit (nota 13) 32.906.271 34.194.154
     Crèdits empreses del grup 32.906.271 34.194.154
     Fiances a llarg termini 21.064 21.064

32.927.335 34.215.218 Creditors a curt termini 7.186.339 7.347.091

Actiu circulant 7.742.368 6.570.951 Deutes amb entitats de crèdit (nota 13)
    Venciments curt de prèstecs llarg termini 1.287.883 1.287.883

Deutors     Prestecs a curt termini entitats crèdit 0 508.794
    Clients i altres deutors 5.065.124 5.137.393     Deutes per interessos 147.377 369.613
    Empreses del grup, deutors (nota 8) 1.217.727 72.207 1.435.260 2.166.290
    Personal 11.364 23.275
    Administracions públiques 218.270 190.050 Creditors comercials
    Provisions (323.175) (271.055)      Proveïdors, factures pend. rebre 648.386 1.250.558

6.189.310 5.151.870      Proveïdors i altres creditors 3.086.340 2.269.379
     Empreses del grup, creditors (nota 8) 394.431 417.765

Inversions financeres temporals (nota 9) 4.129.157 3.937.702
    Crèdits a empreses del Grup 1.287.883 1.287.883
    Diposits recuperables 0 150 Creditors no comercials

1.287.883 1.288.033     Personal 649.604 522.987
Tresoreria     Administracions públiques 854.593 635.028
    Caixa i bancs 264.015 130.760 1.504.197 1.158.015

Ajustaments per periodificació Ajustaments per periodificació
    Despeses anticipades 1.160 288     Ingressos anticipats 117.725 85.084

Total actiu 48.103.894 48.563.544 Total passiu 48.103.894 48.563.544
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Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2002 i 2001 

 

Les quantitats són en euros 

(*) Les aportacions rebudes durant l’exercici 2002 per part de l’accionista únic que han estat aprovades per la Llei 20/2001 de 28 
de desembre de pressupostos de la Generalitat de Catalunya han estat complementades amb altres aportacions aprovades 
durant el mateix exercici amb acord de Govern per tal de compensar pèrdues acumulades. 

 Deure 31.12.2002 31.12.2001 Haver 31.12.2002 31.12.2001
   

Aprovisionaments 
    Consum de mat.aux.i recanv. 315.949 306.832 Import net de la xifra de negocis

    Publicitat   (nota 15.1) 11.088.511 10.611.152
Despeses de personal  (nota 15.2)     Prestació de serveis 8.262 8.144
    Sous i salaris 12.400.993 11.815.633 11.096.773 10.619.296
    Càrregues socials 3.398.488 3.317.839   

15.799.481 15.133.472   
Treballs per a l'immobilitzat
    Treballs realitzats per l'empresa 4.179 0

Amortització de l'immobilitzat 
    Dotacions de l'exercici 1.117.670 993.473 Altres ingressos d'explotació

    Ingressos accesoris 270.896 288.803
Variació de les provisions de tràfic     Subvencions 0 16.074.604
    Dotacions per insolvències 53.245 9.671     Prov. per insolvències aplicades 1.124 0

272.020 16.363.407
Altres despeses d'explotació 
    Serveis d'empreses i professionals 5.277.595 4.969.698
    Subministraments i comunicacions 3.800.697 3.525.033
    Altres serveis exteriors 2.509.495 2.487.637
    Tributs 36.882 1.042.288

 11.624.669 12.024.656

Beneficis d'explotació 0 0 Pèrdues d'explotació 17.538.042 1.485.401

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 1.325.433 1.826.922     Interessos 11.029 13.547

Diferències de canvi Diferències de canvi
    Diferències negatives 2.269 4.330     Diferències positives 3.487 2.376

Resultats financers positius 0 0 Resultats financers negatius 1.313.186 1.815.329

Beneficis de les activ.ordinàries 0 0 Pèrdues de les activ.ordinàries 18.851.228 3.300.730

Pèrdues procedents de l'immob. Beneficis procedents de l'immob.
    Baixes d'immo.mat.: Valor Residual. 23.704 5.265     Baixes d'immo.mat.: Ingressos 13.375 1.623

Despeses extraordinàries Ingressos extraordinaris 
    Despeses i pèrdues extraordinàries 172.131  0     Ingressos extraordinaris 0 0

    
Pèrdues d'altres exercicis Beneficis d'altres exercecis
    Despeses i pèrdues d'exercicis ant. 188.507 1.488.022     Ingressos i benef. d'exercicis ant.  395.377 107.113

Resultats extraord. positius 24.410 0 Resultats extraord. negatius 0 1.384.551

Beneficis abans d'impostos 0 0 Pèrdues abans d'impostos 18.826.818 4.685.281
Impost de societats (nota 4.7 i 14) 0 0

Resultat de l'exercici (Beneficis) 0 0 Resultat de l'exercici (Pèrdues) 18.826.818 4.685.281

31.12.2002 31.12.2001
(18.826.818) (4.685.281)

 21.100.930 * 751.265
2.274.112 (3.934.016)

Finançament rebut durant l'exercici 
- Aportacions de socis enregistrades a Fons Propis 
Suma de resultat de l'exercici més aportacions de socis netes

ESTAT D'INFORMACIÓ ADDICIONAL
Resultat de l'exercici (pèrdues) 
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Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2002 

1. Activitat de la societat 

Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, S.A. (CR) 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 es 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 domicili social de la societat és Barcelona. 

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. 

El model de finançament de CR és mixt, combinant ingressos comercials procedents de la publicitat, i ingressos públics procedents 
dels pressupostos aprovats per la Generalitat de Catalunya en cada exercici, on s’estableixen les aportacions necessàries a realitzar a 
la societat a través de la CCRTV. Aquestes aportacions han estat rebudes durant l’exercici 2002 via aportacions de capital (veure nota 
10). 

2. Bases de presentació 

2.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables de CR que es mantenen en euros 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 la Societat a 31 de desembre de 2002, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats  recollits en la 
legislació vigent. 

 Els comptes anuals estan expressats en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro). 

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

2.2. Uniformitat 

De les aportacions rebudes de la CCRTV en l’exercici 2001, concretament 16.074.604 euros, van ser en concepte de subvencions d’explotació, 
que varen ser mostrades com un ingrés en el compte de pèrdues i guanys i per tant, varen disminuir les pèrdues de l’exercici 2001 en aquest 
import. En l’exercici 2002 totes les aportacions rebudes de la CCRTV han estat com aportacions de capital, comptabilitzant-se directament dins 
l’epígraf de fons propis (veure Nota 10). 

3. Aplicació del resultat de l'exercici 

Es proposa a la Junta General d’Accionistes l’aplicació del resultat de l’exercici al compte de “Resultats negatius d’exercicis anteriors”. 

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 resumeixen a continuació: 
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4.1. Immobilitzat immaterial 

4.1.1. Propietat industrial 

Està valorada al seu cost d'adquisició i amortitzada totalment. 

4.1.2. Despeses de Recerca i Desenvolupament 

Estan valorades al seu cost d’adquisició i s’amortitzen sistemàticament en un període màxim de 5 anys.  

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 
funcionament 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'exercici 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 d'adquisició. Els percentatges 
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 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 estan subjectes els immobilitzats de CR. 

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. 

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 
termini les de venciment superior. 
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4.5. Despeses  i Ingressos anticipats 

4.5.1 Despeses anticipades 

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

4.5.2. Ingressos anticipats 

 El saldo correspon a factures emeses per CR que per la seva naturalesa s'imputen a  ingressos d'exercicis posteriors. 

4.6. Transaccions en moneda estrangera 

 Les transaccions en moneda estrangera es registren comptablement pel seu contravalor en euros, utilitzant els tipus de canvi vigents 
en la data de l'operació. A  31 de desembre de 2002 no existia cap diferència de canvi significativa no realitzada.  

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

 Atesa la situació de resultats de la Societat no es merita la despesa per impost de societats. 

4.8. Provisió per insolvències 

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

4.9. Provisió per impostos 

 La provisió per impostos s’ha dotat d’acord amb criteris de prudència per fer front a possibles despeses per aquest concepte. 

4.10. 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 produeix el corrent monetari o financer derivat d'aquests. 

 Tot i així, seguint el principi de prudència, CATALUNYA RÀDIO, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, S.A. només comptabilitza els 
beneficis realitzats a la data de tancament de l'exercici, mentre que els riscos 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. 

4.11. Medi ambient 

 Els costos derivats de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si 
s’escau, com a despeses de l’exercici en que s’incorren. No obstant això, si suposen incorporacions a l’immobilitzat material com a 
conseqüència d’actuacions per minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es comptabilitzen com a 
major valor de l’immobilitzat. 
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5. Immobilitzat immaterial 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat immaterial durant l'exercici 2002. 

6. Immobilitzat material 

Dins de l’immobilitzat material existeixen elements que han estat adquirits o aportats via ampliació de capital no dineràries per l’Ens 
Públic CCRTV, els quals corresponen a la pràctica totalitat de l’epígraf d’edificis i altres construccions. 

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 cobertura adequada als possibles riscos que poguessin 
afectar als elements de l'immobilitzat material. 

El més important dels immobles (on la Societat desenvolupa la seva activitat) té enregistrat una condició de vinculació de l’ús de 
l’immoble fins l’any 2018, període durant el qual l’immoble revertiria a favor de la Generalitat de Catalunya si aquest no es destinés a 
les finalitats pròpies dels serveis públics de radiodifusió. 

A la pàgina següent es mostra un detall del moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici 2002, el qual fa també referència al 
cost dels elements totalment amortitzats. 

Quadre evolutiu de l'immobilitzat material durant l'any 2002

Valor Valor

Net Elements

Saldo Saldo a Saldo a Saldo a a Totalment

31.12.01 Altes Baixes Trasp. 31.12.02 31.12.01 Dotac. Baixes Trasp. 31.12.02 31.12.02 Amortitzats

Terrenys, edificis i altres construccions 4.575.404 22.240 0 0 4.597.644 923.473 226.087 0 0 1.149.560 3.448.084 0

Instal·lacions tècniques 4.674.725 343.222 25.384 216 4.992.779 3.680.354 341.122 15.301 0 4.006.175 986.604 2.738.696

Altres instal·lacions 4.048.915 295.794 22.858 26.232 4.348.083 1.984.210 321.491 15.765 0 2.289.936 2.058.147 1.159.012

Mobiliari i equips d'oficina 691.648 36.878 28.382 0 700.144 488.856 39.530 19.346 0 509.040 191.104 311.081

Equips informàtics 31.327 0 0 0 31.327 31.327 0 0 0 31.327 0 31.327

Elements de transport 437.642 43.591 15.236 0 465.997 253.763 66.654 15.040 0 305.377 160.620 115.853

Altre immobilitzat material 395.952 19.857 0 0 415.809 333.320 21.046 0 0 354.366 61.443 283.596

Instal·lacions tècniques en curs 108.367 39.312 0 -26.448 121.231 0 0 0 0 0 121.231 0

Total 14.963.980 800.894 91.860 0 15.673.014 7.695.303 1.015.930 65.452 0 8.645.781 7.027.233 4.639.564

(imports en euros)

Cost històric

CATALUNYA RÀDIO S.R.G., SA

Amortització acumulada

S a ld o  a S a ld o  a
3 1 .1 2 .0 1 3 1 .1 2 .0 2

P a te n ts  i m a rq u e s 8 1 2 0 0 8 1 2

D e s p e s e s  d e  R e c e rc a  i D e s e n v o lu p a m e n t 5 0 8 .6 9 8 0 0 5 0 8 .6 9 8
T o ta l 5 0 9 .5 1 0 0 0 5 0 9 .5 1 0

A M O R T IT Z A C IÓ S a ld o  a S a ld o  a
A C U M U L A D A 3 1 .1 2 .0 1 3 1 .1 2 .0 2

P a te n ts  i m a rq u e s 8 1 2 0 0 8 1 2

D e s p e s e s  d e  R e c e rc a  i D e s e n v o lu p a m e n t 0 1 0 1 .7 4 0 0 1 0 1 .7 4 0
T o ta l 8 1 2 1 0 1 .7 4 0 0 1 0 2 .5 5 2

Im m o b . Im m a te ria l n e t 5 0 8 .6 9 8 4 0 6 .9 5 8

C O S T A lte s B a ixe s

D o ta c io n s A p lic a c io n s
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7. Immobilitzat financer 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat financer durant l' exercici 2002: 

L’import de crèdits a empreses del grup correspon íntegrament al saldo pendent de cobrament a llarg termini de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió provinent de l’acord signat amb data 28 de juny de 2001 referit en la Nota 10.5. Aquest crèdit, que no 
merita interessos, té els mateixos venciments que els crèdits bancaris avalats per la Generalitat (veure Nota 13). 

8. Comptes amb empreses del grup 

Els saldos amb empreses del grup són els següents: 

 

 Televisió de 
Catalunya, S.A 

TVC Edicions i
publicacions, S.A

CCRTV Serveis
Generals, S.A TVC Netmedia, S.A.

CCRTV
Interactiva, S.A. CC/RTV TOTAL

Saldos 
deutors 

32.226 72.208 13.012 - 281 1.100.000 1.217.727

Saldos 
creditors 

61.657 - 330.454 2.320 - - 394.431

        

9. Inversions financeres temporals 

 Els moviments de l’epígraf d’Inversions financeres temporals durant l’exercici han estat els següents: 

 

 Saldo a 
31.12.01 

Addicions Traspassos Baixes Saldo a 
31.12.02 

Crèdits amb empreses de grup 1.287.883 - 1.287.883 (1.287.883) 1.287.883 

Dipòsits recuperables 150 - - (150) - 

 1.288.033 - 1.287.883 (1.288.033) 1.287.883 

 El saldo de crèdits amb empreses del grup correspon al venciment en el curt termini de l’import a cobrar de la CCRTV esmentat en la 
nota 7. 

 

 

Saldo a Saldo a
31.12.01 Altes Traspàs. Baixes 31.12.02

Crèdits a empreses 34.194.154 0 (1.287.883) 0 32.906.271
del Grup
Dipòsits i 21.064 0 0 0 21.064
fiances
Total 34.215.218 0 (1.287.883) 0 32.927.335
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10. Fons propis 

10.1. Els moviments dels fons propis de l’exercici han estat els següents: 

 

 Saldo a 
31.12.01 

Distribució 
resultat 2001  

Altres moviments 
2002 

Saldo a 
31.12.02 

Capital social 10.526.986 - - 10.526.986 

Diferències per ajust capital a euros 7 - - 7 

Resultats negatius d’exercicis anteriors (2.681.905) (4.685.281) - (7.367.186) 

Aportacions de socis 1.462.881 - 21.100.930 22.563.811 

Resultat de l'exercici  (4.685.281) 4.685.281 (18.826.818) (18.826.818) 

Total 4.622.688 - 2.274.112 6.896.800 

 

 10.2.  El capital social de CR, 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 31.12.2002 per 917 accions nominatives d’11.479,81 euros de valor nominal cada una, 
íntegrament subscrites i totalment desemborsades per la Generalitat de Catalunya mitjançant la CCRTV. 

10.3    Fruit de la reducció de capital social realitzada a l’exercici 2001, en virtut de l’acord de la Junta General Extraordinària 
d’accionistes de data 4 de desembre de 2001, per tal d’acomodar el valor nominal de les accions a 11.479,81 euros, 
conforme a l’article 28 de la Llei 46/1998 sobre introducció de l’euro, es constituí la reserva de caràcter indisposable 
“Diferències per ajust del capital a euros”. 

10.4. L’aportació de l’accionista únic de l’exercici de 16.825.869 euros, ha estat aprovada per la Llei 20/2001 de 28 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Addicionalment, la Societat ha rebut durant l’any 2002 del seu 
accionista únic un total de 4.275.061 euros corresponents a aportacions de capital per compensació de pèrdues apropades 
per Acords de Govern de data 24 de desembre de 2002.  

10.5. Els fons propis inclouen l’efecte del reconeixement com a ingrés enregistrat en exercicis anteriors d’avals atorgats per la 
Generalitat de Catalunya, als crèdits concertats per CR per un import total de 36.769.921 euros.  

 Concretament, les subvencions a l’explotació que tradicionalment es rebien en diners, pels exercicis 1997, 1998 i 1999 van 
ser substituïdes, parcialment o totalment, per avals prestats per la Generalitat de Catalunya per a que CR pugués concertar 
directament uns crèdits bancaris per un import total de 36.769.921 euros. Tot això d’acord amb el que disposaven les 
respectives Lleis de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Donada l’evident dependència econòmica, actual i futura, 
de CR, d’aquests ingressos i tenint en compte que la Generalitat de Catalunya els haurà de desemborsar, necessàriament, al 
venciment final dels crèdits bancaris, es va considerar adient en els exercicis abans esmentats:  

• reconèixer com a ingrés, sota l’epígraf de subvencions, els avals atorgats per la Generalitat de Catalunya als crèdits 
concertats per CR, d’acord amb les respectives Lleis de Pressupostos, i com a contrapartida, 

• 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 de Catalunya. 

Amb data  28 de juny de 2001 CR va signar un acord amb el seu accionista únic CCRTV, mitjançant el qual aquestes 
expectatives de cobrament de la Generalitat de Catalunya de 36.769.921 euros es materialitzen en un dret de cobrament 
amb la Corporació Catalana de Radio i Televisió, fixant-se com a calendari de venciments els mateixos que els dels crèdits 
bancaris avalats (nota 13). Per aquest motiu, durant l’exercici 2001 es va reclassificar l’import de l’epígraf de “Situacions 
Transitòries de Finançament” als comptes de crèdits a llarg i curt termini a empreses del grup dels epígrafs de balanç de 
“Immobilitzacions financeres” i “Inversions financeres temporals” respectivament, en funció dels venciments dels crèdits 
concertats (veure notes 7 i 9). 
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10.6.   Degut a les pèrdues de l’exercici 2002, la situació patrimonial de la Societat a 31 de desembre de 2002 es troba en el 
supòsit contemplat en l’article 163 de la Llei de Societats Anònimes (causa de reducció de capital obligatòria si en el termini 
d’un exercici social no s’ha recuperat el patrimoni). No obstant, amb data 30 de desembre de 2002 han estat aprovats els 
pressupostos de la Generalitat per l’exercici 2003, en els quals es contempla una aportació de capital a CR de 18.829.000 
euros, quedant d’aquesta manera, restituïda l’esmentada situació patrimonial amb la recepció d’aquesta aportació.  

10.7. La Societat no ha signat durant l’exercici 2002 nous acords amb el seu Accionista Únic.  

11.  Provisions per riscos i despeses 

Els moviments dels comptes de provisions per riscos i despeses són els següents: 

 
         Saldo a 31.12.01 Dotacions Aplicacions Saldo a 31.12.02 

Provisions per impostos 2.399.611 106.445 (1.391.572) 1.114.484 

Total 2.399.611 106.445 (1.391.572) 1.114.484 

Amb motiu de les actes d’inspecció fiscal que es varen emetre en data 11 de febrer de 2002 (aplicació sistema prorrata de l’IVA), i les 
quals varen estar signades en disconformitat presentant-se les corresponents al·legacions, la Societat, seguint un criteri de prudència, 
va dotar al tancament de l’exercici 2001 una provisió per fer front als possibles passius que es poguessin derivar de les esmentades 
actes. 

Durant l’any 2002 s’ha procedit al pagament a l’Administració Tributària dels passius derivats de les actes corresponents a l’exercici 
2000 dels quals, l’Administració ha deixat sense efecte la proposta d’imposició de sanció per aquest període, motiu pel qual s’ha 
aplicat la part corresponent de la provisió per un import de 395.377 euros a l’epígraf del compte de pèrdues i guanys de “Ingressos i 
beneficis d’exercicis anteriors”. 

El saldo de la provisió per riscos i despeses al 31 de desembre de 2002 recull els passius que es poguessin derivar amb motiu de les 
actes d’inspecció fiscal emeses en data 20 de març de 2003 corresponents a la prorrata de l’IVA pels exercicis 98, 99 i 2001. Les 
actes del 2001 han estat signades en disconformitat, presentant la Societat les corresponents al·legacions.  

12. Creditors comercials 

L’import més significatiu d’aquest epígraf correspon al saldo a pagar al tancament de l’exercici al proveïdor de serveis Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 
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13. Deutes amb entitats de crèdit 

13.1. Els epígrafs de deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini han tingut el següent moviment durant l’exercici: 
 

 Saldo a 
31.12.01 Addicions Baixes Traspassos 

Saldo a 
31.12.02 

Crèdits a llarg termini autoritzats per 
pressupostos 

34.194.154 - - (1.287.883) 32.906.271 

      

Crèdits a curt termini autoritzats per 
pressupostos 

1.287.883  (1.287.883) 1.287.883 1.287.883 

Altres crèdits bancaris a curt termini 508.794 - (508.794) - - 

Deutes per interessos 369.613  (222.236)  147.377 

Total crèdits bancaris a curt termini 2.166.290    1.435.260 

 El saldo de deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2002 autoritzats en pressupostos de la Generalitat, el componen els 
següents préstecs: 

• Un préstec de 9.015.182 euros contractat a tipus d'interès de mercat, que té una vigència de 10 anys que finalitza el 
15.05.2007. L'amortització del principal del préstec es realitza en set pagaments anuals i iguals, havent-se efectuat el 
segon de 1.287.883 euros el 15.05.2002, i pendent d’efectuar el tercer pel mateix import amb data 15.05.2003, que s’ha 
traspassat a curt termini, de manera que el saldo pendent a llarg termini és de 5.151.533 euros. Aquest préstec s'ha 
concedit per atendre el finançament de les necessitats pressupostàries de la Llei 19/1996, de data 27 de desembre. 
L'operació està avalada en virtut de l'autorització que li atorga l'article 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 13.618.934 euros contractat a tipus d'interès de mercat, que té una vigència de 12 anys que finalitza el 
13.05.2010. L'amortització del principal del préstec es farà en tretze 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 desembre. L'operació està avalada en virtut de l'autorització que li atorga 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. 

• Un préstec de 14.135.804 euros contractat a tipus d'interès de mercat, que té una vigència de 10 anys que finalitza el 
29.06.2009. L'amortització del principal del préstec es farà en deu pagaments semestrals i iguals, essent el primer el 
29.12.2004. Aquest préstec s'ha concedit per atendre el finançament de les necessitats pressupostàries de la Llei 
20/1998, de data 29 de desembre. L'operació està avalada en virtut de l'autorització que li atorga l'article 32.1f) de la 
citada Llei, i per l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 18 de maig de 1999. 

13.2.  Els interessos meritats al tancament de l’exercici i pendents de pagament dels préstecs bancaris són de 147.377 euros. 
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14.  Situació fiscal 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’impost de societats és la següent: 

Els augments i disminucions permanents a la base imposable corresponen respectivament a la part de la dotació per riscos i 
despeses i a la regularització de la sanció provisionada a l’exercici 2001 referides en la Nota 11. 

Addicionalment a la base imposable negativa de l’exercici 2002, la societat te acreditades bases imposables negatives d’exercicis 
anteriors pendents de compensar, les quals vencen gradualment en el transcurs dels propers 14 anys. 

La Societat té oberts a inspecció fiscal tots els impostos que li són aplicables i per els anys establerts per la legislació vigent. Donades 
les possibles diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable a algunes operacions, podrien existir determinats passius 
fiscals de caràcter contingent. No obstant, en opinió de la Direcció de la societat, la possibilitat que es materialitzin aquests passius 
és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari que d’ells pogués derivar-se no afectaria significativament als comptes anuals de la 
societat. 

15. Ingressos i despeses 

15.1. Import net de la xifra de negocis 

A 31 de desembre de 2002 i 2001 la composició dels ingressos per publicitat és la següent: 

 

 2002 2001 

Catalunya Ràdio 9.350.933 8.954.947 

Catalunya Cultura 161.039 144.115 

Catalunya Informació 1.218.138 1.220.476 

Catalunya Música 115.377 78.544 

Desconnexions CR 243.024 213.070 

Total publicitat neta 11.088.511 10.611.152 

 

 

 

 

Resultat comptable (pèrdua) (18.826.818)

Variacions de la base:

    Augments permanents 106.444

    Disminucions permanents (395.377)

    Augments temporals 135.900

Base imposable (18.979.851)
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15.2. Personal 

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

 
 2002 2001 

Sous i salaris 12.400.993 11.815.633 

Seguretat social 3.246.889 3.143.064 

Altres despeses socials 151.599 174.775 

Total personal  15.799.481 15.133.472 

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 2002 ha estat de 379 persones. 

Direcció/comandaments intermitjos 13 

Personal Tècnic 303 

Administració/altres 63 

Total 379 

16. Transaccions efectuades amb empreses del grup 

Les operacions realitzades durant l'any 2002 amb empreses del grup, corresponents al tràfic habitual de les companyies, han estat 
les que es detallen a continuació: 

 

 

Ingressos 

CCRTV Serveis 

Generals, S.A 

Televisió de 

Catalunya, S.A 

TVC Edicions i 

Publicacions, S.A. 

TVC Netmedia, 

S.A. 

CCRTV 

Interactiva, S.A. 

Publicitat i relacions 

públiques 
 

- 

 

19.614 

 

42.238 

 

- 

 

- 

Ingressos accessoris 
11.217 35.723 11.459 - 242 

Total 11.217 55.337 53.697 - 242 

 

 

Despeses 

CCRTV Serveis 

Generals, S.A 

Televisió de 

Catalunya, S.A  

TVC Edicions i 

Publicacions, S.A 

TVC Netmedia, 

S.A. 

CCRTV 

Interactiva, S.A. 

Prestació de serveis  

1.093.987 

 

105.166 

 

- 

 

2.000 

 

- 

Total 1.093.987 105.166 - 2.000 - 

 



Catalunya Ràdio SRG., S.A. 

 

19 

17. Altra informació 

17.1. Medi ambient 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els quals pogués incórrer la Societat 
que siguin susceptibles de provisió. En aquest sentit, els eventuals riscos que poguéssim derivar-se estan adequadament coberts 
amb les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que la Societat té subscrites. 

D’altra banda, la Societat no ha percebut cap subvenció ni ingrés com a conseqüència d’activitats relacionades amb el medi ambient. 

17.2. Remuneració dels auditors 

Els honoraris percebuts per PricewaterhouseCoopers Auditores S.L., pels serveis d’auditoria corresponents a l’exercici 2002 totalitzen 
14.507 euros. No hi ha honoraris rebuts per altres serveis prestats per altres societats que utilitzin la marca PricewaterhouseCoopers. 

17.3. Remuneració administradors 

L’Administrador únic de CR no ha percebut de la Societat cap tipus de remuneració sota cap concepte durant l’exercici 2002. No 
existeixen ni crèdits ni bestretes concedides a l’Administrador de la Societat o a d’altres components del òrgans d’administració, ni la 
Societat està com a garantia de cap obligació personal de tots ells. 
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18. Quadre de finançament 

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

 

 2002 2001 

RECURSOS GENERATS PER /(APLICATS EN)  LES OPERACIONS   

Resultat de l'exercici (18.826.818) (4.685.281) 

Ajustaments:   

Operacions no relacionades amb moviments de fons:   

    Amortitzacions de l'immobilitzat 1.117.670 993.473 

    Resultat baixes immobilitzat 10.329 3.642 

    Dotació provisió riscos i despeses (288.932) 2.399.611 

Recursos generats per/(aplicats en) les operacions (17.987.751) (1.288.555) 

ORIGEN DE FONS   

Traspàs a curt termini immobilitzacions financeres 1.287.883 2.575.767 

Aportacions de capital accionista 21.100.930 751.265 

Baixes Immobilitzat 16.079 3.621 

Immobilitzat financer i altres immobilitzacions - - 

Total origen de fons 22.404.892 3.330.653 

APLICACIÓ DE FONS   

Recursos aplicats en les operacions 17.987.751 1.288.555 

Immobilitzat material 800.894 683.795 

Immobilitzat immaterial  - 508.698 

Venciments a curt termini de préstecs a llarg termini 1.287.883 1.287.883 

Aplicacions provisions per riscos i despeses 996.195 - 

Total aplicació de fons 21.072.723 3.769.219 

   

AUGMENT / (DISMINUCIÓ) DEL CAPITAL DE TREBALL 1.332.169 (438.278) 

   

VARIACIONS DEL CAPITAL DE TREBALL   

Augment /(Disminució) deutors 1.038.162 301.961 

(Augment)/ Disminució creditors 160.752 (631.534) 

Variacions netes dels fons líquids 133.255 (108.705) 

 1.332.169 (438.278) 
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Pressupost de capital de TVC Edicions i Publicacions, S.A. per al 2002 

RECURSOS 

 Total per 
Conceptes 

Total per 
Capitols 

   
CAPÍTOL V.     INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT 
D'EXPLOTACIÓ   25.242,51

   

ARTICLE 56.   RECURSOS GENERATS PER LES OPERACIONS    
Recursos generats per les operacions  25.242,51 
Recursos generats per les operacions 25.242,51  
   

TOTAL     25.242,51

   25.242,51

DOTACIONS   

   

CAPÍTOL VI.     INVERSIONS REALS    25.242,51

   

ARTICLE 64.   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS    
Inversions en mobiliari i estris  1.202,02 
 Inversions en mobiliari  1.202,02  
   

ARTICLE 68.   INVERSIONS EN IMMOBIL IMMATERIAL    
Inversions en immobilitzat immaterial   24.040,49 
 Aplicacions informàtiques  24.040,49  
   
   

TOTAL     25.242,51
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Pressupost d’explotació de TVC Edicions i Publicacions, S.A. per al 2002 

 

INGRESSOS 
 Total per 

Conceptes 
Total per 
Capítols 

                             
CAPÍTOL III.     INGRESSOS PROPIS   1.376.318,00 
ARTICLE 30.     VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS     
Venda de béns  1.286.166,00       
 Altres vendes 1.286.166,00   
Prestació de serveis a tercers   90.152,00  
 Vendes de serveis  90.152,00   
    

TOTAL     1.376.318,00 
   1.376.318,00 

DESPESES    

CAPÍTOL I.     REMUNERACIONS DEL PERSONAL    250.803,00 

ARTICLE 10.     SOUS I SALARIS     
Sous i salaris  204.344,00  
 Sous i salaris 204.344,00   
    

ARTICLE 11.     ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS    
                             
Assegurances i prestacions socials   44.956,00  
 Seguretat Social a càrrec empresa  44.956,00   
    

ARTICLE 12.   ALTRES DESPESES SOCIALS     
Altres despeses   1.503,00  
 Altres despeses  1.503,00   
    

CAPÍTOL II.     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   1.002.187,00 

ARTICLE 20.   COMPRES I APROVISIONAMENTS     
Treballs realitzats per altres empreses   134.627,00  
 Treballs realitzats per altres empreses  134.627,00   
    

ARTICLE 21.   SERVEIS EXTERIORS     
Lloguers   453.163,00  
 Lloguers  453.163,00   
Serveis de professionals independents   152.657,00  
 Serveis d´empreses i professionals  152.657,00   
Transports   1.202,00  
 Transports  1.202,00   
Publicitat, propaganda i relacions públiques   221.172,00  
 Publicitat i relacions públiques  221.172,00   
Subministraments   6.010,00  
 Subministraments 2.404,00   
 Comunicacions  3.606,00   
Altres despeses diverses   30.351,00  
 Altres serveis  30.351,00   
    

ARTICLE 22.   TRIBUTS    
Tributs   3.005,00  
 Altres tributs  3.005,00   
    
CAPÍTOL V.     AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ    123.328,00 
    
ARTICLE 54.   SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ    
Superàvit d'explotació  123.328,00  
 Superàvit d'explotació 123.328,00   

TOTAL     1.376.318,00 
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2002 i 2001 

Les quantitats són en euros 

 

 

 

 Actiu 31.12.2002 31.12.2001 Passiu 31.12.2002 31.12.2001

Immobilitzat 180.200 87.924 Fons propis 43.641 42.065

Immobilitzat immaterial Capital 
  Propietat industrial 22.133 8.801   Capital social 60.101 60.101
  Fonogrames 310.514 120.052
  Produccions en curs 27.165 0
  Amortitzacions (204.509)  (64.930) Reserves 1.276 688

155.303 63.922

Immobilitzat material Resultats d'exercicis anteriors 
  Mobiliari i altres Instal.lacions 906 906   Resultats d'exercicis anteriors (19.312)  (24.601) 
  Amortitzacions (351)  (261) 

555 645

Immobilitzat financer Pèrdues i guanys
  Fiances i Dipòsits a Llarg T. 24.342 23.357   Resultat de l'exercici 1.576 5.877

Actiu circulant 1.733.095 1.570.554 Creditors curt termini 1.869.654 1.616.413

Existències 
  Existències 185.821 110.461

Creditors comercials
  Factures pendents de rebre 173.801 379.399

Deutors   Proveïdors i altres creditors 233.760 299.053
  Clients i altres deutors 1.007.351 1.396.245   Empreses del Grup 1.406.083 813.978
  Empreses del grup deutores 390.007 18.728 1.813.643 1.492.430
  Personal 96 0
  Administracions públiques 83.165 1.660

1.480.620 1.416.632
Creditors no comercials

Tresoreria   Administracions pùbliques 21.230 104.393
  Caixa i bancs 10.858 10.216   Personal 34.780 19.590

56.010 123.983

Ajustaments per periodificació 
   Despeses avançades 55.796 33.246

Total actiu 1.913.295 1.658.479 Total passiu 1.913.295 1.658.479
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Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2002 i 2001 

Les quantitats són en euros 

 

 

 Deure 31.12.2002 31.12.2001 Haver 31.12.2002 31.12.2001

Aprovisionaments Vendes i prestació de serveis
   Treballs realitzats per empr. 257.585 278.203     Venda productes acabats 896.282 1.363.654
   Compres material consumible 8.049 30     Venda de Serveis 484.046 21.174

265.634 278.233 1.380.328 1.384.828

Despeses de personal Treballs per a l'immobilitzat 
    Sous i salaris 238.761 221.601     Treballs realitzats per l'empresa 217.627 120.052
    Càrregues socials 34.866 23.610

273.628 245.211
Variació d'existències

Amortitzacions de l'immobilitzat     Variació d'existències 75.360 54.622
    Dotacions de l'exercici 139.670 65.021

Altres despeses d'explotació Altres ingressos d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 229.179 208.612     Ingressos accessoris 110.819 112.806
    Subministraments i comunicacions 5.759 3.972
    Altres serveis exteriors 860.912 858.807
    Tributs 2.275 2.253

1.098.125 1.073.644

 Beneficis d'explotació 7.078 10.199 Pèrdues d'explotació

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 7.877 6.427     Interessos 2.400 4.113
    Diferències negatives de canvi 72 0     Diferències positives de canvi 85 0

7.949 6.427 2.486 4.113

Resultats financers positius Resultats financers negatius 5.464 2.314

 Beneficis de les activitats Pèrdues de les activitats
   ordinàries 1.615 7.885    ordinàries

Pèrdues d'altres exercicis 
    Despeses i pèrdues d'exercicis ant. 39 2.008

Resultats extraordinaris positius Resultats extraord. negatius 39 2.008

Benefici abans d'impostos 1.576 5.877 Pèrdues abans d'impostos

     Impost sobre societats 

Resultat de l'exercici (Beneficis) 1.576 5.877 Resultat de l'exercici (Pèrdues) 
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Memòria corresponent a l’exercici anual acabat el 31.12.2002 

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, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 337, de 14 de juny de 1983. 

Amb data 13 de novembre de 2001, l’empresa va canviar de denominació passant a anomenar-se TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, 
SA., així com de domicili a Sant Joan Despí (Barcelona), carrer de la TV3, s/n. 

El seu objecte social és la producció, reproducció i comercialització de merxandatge, 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 TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA., 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 la Societat a 31 de desembre de 2002, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats en el país, 
recollits en la legislació vigent. 

Els comptes anuals, que estan expressats en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro), estan pendents d’aprovació per la 
Junta General d’accionistes. No obstant això, la Direcció de TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA. estima que aquests comptes anuals 
seran ratificats sense canvis significatius. 

3. Aplicació del resultat de l'exercici 

La distribució del benefici es determinarà a la Junta General d’Accionistes. 

L’administrador proposarà la següent distribució del benefici: 

 

 

 

 

Base del repartiment Euros

Benefici de l’exercici 1.576

1.576

Distribució

A reserva legal 158

A compensació pèrdues exercicis anteriors 1.418

1.576
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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 resumeixen a continuació: 

4.1. Immobilitzat immaterial 

4.1.1 Música de llibreria 

Es valora al cost d’adquisició i s’amortitza linealment segons un coeficient anual del 20%. 

4.1.2 Fons de produccions fonogràfiques 

Estan valorats al cost de producció, que inclou els costos incorreguts fins a l’obtenció del master. S’amortitza proporcionalment a les 
unitats venudes respecte al total d’unitats fabricades. 

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 
produeixen. 

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%. 

4.3. Immobilitzat financer 

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

4.4. Existències 

Correspon als fonogrames valorats al cost de fabricació, que inclou els costos posteriors a l’obtenció del master tal com els derivats 
de la reproducció seriada d’aquests. 

4.5. Deutors i creditors per tràfic 

Figuren en el Balanç pel seu valor nominal 

4.6. Deutors i creditors no comercials 

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

4.7. 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 
termini les de venciment superior. 

4.8. Despeses anticipades 

Són operacions comptabilitzades en l’exercici corrent i que corresponen a despeses d’exercicis posteriors. 
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4.9. Impost de Societat 

La despesa per l'impost sobre societats de l'exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d'impostos, augmentat o 
disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquestes com les produïdes entre la 
base imposable 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. 

4.10. Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del fluxos reals de béns i serveis 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, TVC Edicions i Publicacions, SA. només comptabilitza els beneficis realitzats en la data de 
tancament de l'exercici, ja que els riscos 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. Propietat industrial i música de llibreria 

Els moviments del compte han estat els següents: 

 

Es valora al cost d’adquisició i s’amortitza linealment segons un coeficient anual del 20% en el cas de la música de llibreria. El càrrec 
a resultats de l’exercici en concepte d'amortització ha estat de 2.065 euros. 

5.2. Fons de fonogrames  

Els moviments del compte han estat els següents: 

 

S’amortitza en funció de les unitats venudes amb un mínim d’un 33% 

El càrrec a resultats de l’exercici en concepte d'amortització ha estat de 137.514 euros. 

Saldo inicial 120.052

Addicions 190.462

Saldo Final 310.514

Saldo a Saldo a

31.12.2001 31.12.2002

Patents i marques 1.288 1.288

Música de llibreria 7.513 13.332 20.845

Total 8.801 13.332 22.133

Addicions
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6. Immobilitzat material 

No hi ha hagut moviments d’aquest epígraf durant l’exercici.  

La dotació per amortització de l’exercici 2002 ha estat per un import de 90 euros, essent l’amortització acumulada a 31 de desembre 
de 2002 de 351 euros. 

7. Comptes amb empreses del grup i associades 

Els saldos amb empreses del grup són els següents: 

Les operacions realitzades durant l’any 2002 entre empreses del grup corresponen al tràfic habitual de les companyies, i han estat 
les següents: 

8. Fons propis 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l’exercici 2002 han estat els següents: 

 

Saldo a Saldo a 
 

31.12.2001 

Aplicació del 
resultat 

Resultat de 
l’exercici 31.12.2002 

Capital Social 60.101 0  60.101 

Reserva legal 688 588  1.276 

Resultats d’exercicis anteriors  (24.601) 5.289   (19.312) 

Resultat d’exercici  5.877  (5.877) 1.576 1.576 

Total 42.065 0 1.576 43.641 

 

CAT.  CCRTV CCRTV TOTAL

RÀDIO S.GRALS. INTER. euros

Saldos deutors 0 390.007 0 0 0 390.007

Saldos creditors 72.207 789.623 514.877 27.275 2.100 1.406.082

TVC CCRTV

CAT. CCRTV CCRTV

RÀDIO S.GRALS. INTER.

Vendes i Prestació Serveis 0 356.468 0 0 0

Altres ingressos 0 69.295 0 0 0

Total 0 425.763 0 0 0

Ingressos TVC CCRTV

CAT. CCRTV CCRTV

RÀDIO S.GRALS. INTER.

Interessos 0 0 7.877 0 0

Publicitat 42.238 344.369 0 0 0

Prestació de serveis 11.458 165.690 0 23.513 2.100

Total 53.696 510.059 7.877 23.513 2.100

Despeses TVC CCRTV
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Segons l’acord adoptat per la Junta General Extraordinària d’Accionistes del 4 de desembre de 2001, la xifra del capital social s’ha 
redenominat a euros. El capital social de TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, 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 per 100 accions de 601,0201 euros de valor nominal 
cadascuna d’elles, íntegrament subscrites i totalment desemborsades per la Generalitat de Catalunya, mitjançant la CCRTV. 

9. Situació fiscal 

La conciliació entre el resultat comptable, i la base imposable de l’impost de societat és la següent: 

 

Resultat comptable abans d’impostos 1.576 

Diferències temporals i/o permanents - 

Base imposable prèvia 1.576 

Compensació bases imposables negatives exercicis anteriors 
(1.576) 

Base imposable definitiva - 

Addicionalment, un cop descomptat l’import aplicat en l’any 2002, la societat té acreditades bases negatives d’exercicis anteriors 
pendents de compensar per un import de 17.148 euros, les quals vencen en el transcurs del propers 14 anys. 

Seguint el criteri de prudència comptable, no ha estat enregistrat el crèdit fiscal per pèrdues a compensar. 

En opinió de la Direcció no existeixen contingències d'imports significatius que puguin derivar-se de l'eventual inspecció dels 
principals impostos que no han prescrit i als quals TVC Edicions està subjecta. Donades les possibles diferents interpretacions de la 
normativa fiscal aplicable a algunes operacions, podrien existir determinats passius fiscals de caràcter contingent. No obstant, en 
opinió de la Direcció de la societat, la possibilitat de que es materialitzin aquests passius és remota, en qualsevol cas, el deute 
tributari que d’ells pogués derivar-se no afectaria significativament als comptes anuals de la societat. 

10. Altra informació 

Medi ambient 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els quals pogués incòrrer la societat que 
siguin susceptibles de provisió. 

Remuneració administradors  

L’administrador de la Societat no ha percebut cap tipus de remuneració 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. 
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Pressupost de capital de CCRTV Interactiva, S.A. per al 2002 

RECURSOS 
 Total per 

Conceptes 
Total per 
Capitols 

   

CAPÍTOL VIII.     VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS   2.409.178,00

ARTICLE 84.   APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL    
De la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió  740.688,21 
 De la CCRTV 740.688,21  
   
ARTICLE 87.   ROMANENTS D'EXERCICIS ANTERIORS   
Romanents d'exercicis anteriors  1.668.489,79 
Romanents d'exercicis anteriors 1.668.489,79  
   
   

TOTAL     2.409.178,00

   2.409.178,00

DOTACIONS 
  

   

CAPÍTOL VI.     INVERSIONS REALS    1.140.705,00

   

ARTICLE 64.   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS    
Inversions en mobiliari i estris  6.010,00 
 Inversions en mobiliari  6.010,00  
   

ARTICLE 65.   INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES   
Inversions en equip de procés de dades   19.653,00 
 Inversions en equips d´informàtica  19.653,00  
   

ARTICLE 67.   INVERSIONS ALTRE IMMOBIL MATERIAL    
Inversions en altre immobilitzat material   6.010,00 
 Inversions en altre immobilitzat material  6.010,00  
   

ARTICLE 68.   INVERSIONS EN IMMOBIL IMMATERIAL    
Inversions en immobilitzat immaterial   1.109.032,00 
 Aplicacions informàtiques  1.109.032,00  
   

CAPÍTOL IX.     VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS    1.268.473,00

ARTICLE 93.   REDUCCIONS DE CAPITAL   
Aportacions acompte de capital   1.268.473,00 
Aportacions per compensació de pèrdues 1.268.473,00  
   
   

TOTAL     2.409.178,00
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Pressupost d’explotació de CCRTV Interactiva, S.A. per al 2002 

 

 

INGRESSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols 

                             
CAPÍTOL III.     INGRESSOS PROPIS   1.748.901,00 
ARTICLE 30.     VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS     
Prestació de serveis a tercers   709.150,00  
 Vendes de serveis  709.150,00   
Altres vendes  1.039.751,00  
 Serveis diversos  1.039.751,00   
    
CAPÍTOL V.     INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT 
D´EXPLOTACIÓ   1.268.473,00 
ARTICLE 55.      DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ     
Dèficit d'explotació  1.268.473,00  
 Dèficit d'explotació 1.268.473,00   

TOTAL     3.017.374,00 
   3.017.374,00 

DESPESES    
    
CAPÍTOL I.     REMUNERACIONS DEL PERSONAL    1.868.730,00 
ARTICLE 10.     SOUS I SALARIS     
Sous i salaris  1.505.117,00  
 Sous i salaris 1.505.117,00   
    
ARTICLE 11.     ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS    
                             
Assegurances i prestacions socials   334.572,00  
 Seguretat Social a càrrec empresa  334.572,00   
 Aportació a sistemes complem de pensions     
    
ARTICLE 12.   ALTRES DESPESES SOCIALS     
Altres despeses   29.041,00  
 Altres despeses  29.041,00   
    
CAPÍTOL II.     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   1.148.644,00 
ARTICLE 21.   SERVEIS EXTERIORS     
Lloguers   92.398,00  
 Lloguers  92.398,00   
Conservació i reparació   9.616,00  
 Conservació i reparació  9.616,00   
Serveis de professionals independents   853.780,00  
 Serveis d´empreses i professionals  853.780,00   
Primes d´assegurances  3.125,00  
 Primes d´assegurances  3.125,00   
Publicitat, propaganda i relacions públiques   81.137,00  
 Publicitat i relacions públiques  81.137,00   
Subministraments   95.556,00  
 Subministraments 39.081,00   
 Comunicacions  56.475,00   
Altres despeses diverses   12.020,00  
 Altres serveis  12.020,00   
    
ARTICLE 22.   TRIBUTS    
Tributs   1.012,00  
 Altres tributs  1.012,00   
    
    

TOTAL     3.017.374,00 
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2001 i 2002 

 

Les quantitats són en euros 

 

 

Actiu 31.12.2002 31.12.2001 Passiu 31.12.2002 31.12.2001

Immobilitzat 646.083 506.064 Fons propis 1.240.840 2.073.946

Immobilitzat immaterial Capital
   Propietat industrial 340 0
   Despeses d'establiment 0 135.228      Capital social 3.065.162 3.065.162
  Aplicacions informàtiques 243.804 18.716
  Amortitzacions (7.563) (2.561)

236.581 151.383 Reserves 481 481

Immobilitzat material
    Mobiliari i altres Instal.lacions 185.503 159.579 Aportacions pendents d'aplicació 740.688 0
    Equips informàtics 148.637 44.690
    Altre immobilitzat 7.762 2.644
    Amortitzacions (39.766) (10.333)   Resultats d'exercicis anteriors

302.136 196.581
     Resultats d'exercicis anteriors (991.697) (35.107)

Immobilitzat financer
    Portal Salut 158.100 158.100
    Prov. depreciació participació (50.734) 0   Pèrdues i guanys

107.366 158.100

     Resultat de l'exercici (1.573.794) (956.590)

Actiu circulant 1.767.908 2.135.088

Creditors curt termini 1.173.151 567.206
  Deutors
     Clients i altres deutors 500.436 129.910
     Empreses del grup deutores 1.146.155 150.868
     Personal 2.451 0   Creditors comercials
     Administracions públiques 75.924 82.429

1.724.966 363.208     Factures pendents de rebre 60.305 75.382
     Proveïdors i altres creditors 375.284 148.561
     Empreses del Grup 443.271 230.406

  Inversions financeres temporals 878.860 454.349
     Crèdits a curt termini emp. grup 8.000 1.726.000
     Altres crèdits a curt termini 0 0

8.000 1.726.000

  Creditor no comercials
  Tresoreria
    Caixa i bancs 34.941 45.647      Administracions públiques 106.364 64.954

     Personal 187.927 47.903
294.291 112.857

Ajustaments per periodificació
    Despeses avançades 0 234

Total actiu 2.413.991 2.641.152 Total passiu 2.413.991 2.641.152
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Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2002 i 2001 

 

Les quantitats són en euros 

 

 

 

Deure 31.12.2002 31.12.2001 Haver 31.12.2002 31.12.2001

Aprovisionaments Vendes i prestació de serveis
   Compra de productes acabats 6.896 0     Publicitat 1.376.351 0

6.896 0     Venda productes acabats 6.775 0
    Venda de serveis 192.724 427.576

Despeses de personal 1.575.850 427.576
    Sous i salaris 1.286.847 586.061
    Càrregues socials 314.533 170.926

1.601.381 756.987

Amortitzacions de l'immobilitzat Altres ingressos d'explotació
    Dotacions de l'exercici 36.041 12.895     Ingressos per serveis diversos 44.182 0

44.182 0
Altres despeses d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 798.854 359.081
    Subministraments i comunicacions 65.161 136.675
    Altres serveis exteriors 545.578 136.629
    Tributs 435 1.645

1.410.029 634.031

 Beneficis d'explotació Pèrdues d'explotació 1.434.314 976.336

Despeses financeres Ingressos financers
    Diferències negatives de canvi 535 0     Interessos 32.800 19.744

535 0     Diferències positives de canvi 896 2
33.696 19.746

 Resultats financers positius 33.161 19.746  Resultats financers negatius

 Beneficis de les activitats Pèrdues de les activitats
   ordinàries    ordinàries 1.401.153 956.590

Variació provisions inv. financeres
    Dotacions de l'exercici 50.734 0

Pèrdues d'altres exercicis Beneficis d'altres exercicis
    Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors 123.512 0    Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors 1.605 0

Resultats extraordinaris positius Resultats extraordinaris negatius 172.641 0

Benefici abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos 1.573.794 956.590

 Resultat de l'exercici (Beneficis)  Resultat de l'exercici (Pèrdues) 1.573.794 956.590
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Memòria corresponent a l’exercici anual acabat el 31.12.2002 

1. Activitat de la societat 

CCRTV Interactiva, S.A. (Interactiva), és des del 20 de novembre de 2000, la nova denominació de la societat que 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, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, número 337, de 14 de juny de 1983. 

De conformitat amb l’autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 7 de novembre de 2000, la societat va canviar la 
seva denominació així com d’objecte social, que va passar a ser el següent:  

De forma general,  

a) Assegurar la presència i la competitivitat de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i dels continguts i la missió 
que li són pròpies, en els nous mitjans de comunicació interactius representats, avui, per Internet, Canals Interactius 
de televisió digital, Teletext, Telefonia Mòbil, i també per tots aquells que la tecnologia permeti en el futur. 

b) Contribuir a desenvolupar el sector de les Tecnologies de la Informació i d'Internet de Catalunya, i promoure la seva 
penetració i el seu reconeixement en altres mercats internacionals, mitjançant iniciatives com la creació de Portals, 
de serveis d’informació, i de continguts de prestigi, el desenvolupament tecnològic i de producte, així com aliances 
estratègiques i/o comercials. 

De forma particular,  

La producció, reproducció, publicació, compra, venda, explotació comercial, distribució de tota mena de continguts en 
qualsevol mena de forma multimèdia, tant a la població en general, com a empreses, institucions, organitzacions i 
professionals. Així mateix, la societat podrà comprar, vendre, comercialitzar, distribuir i promocionar qualsevol mena de 
béns, drets i serveis. L’àmbit territorial d’actuació serà tot el món. 

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 s’han preparat a partir dels registres comptables de CCRTV Interactiva, i inclouen les reclassificacions i els 
agrupaments necessaris per tal de mostrar la imatge fidel dels patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat a 31 
de desembre de 2002 d’acord amb principis de comptabilitat generalment acceptats, recollits en la legislació vigent. 

Els comptes anuals estan expressats en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro). 

Els comptes anuals estan pendents d’aprovació per la Junta General d’accionistes. No obstant això, la Direcció de CCRTV Interactiva 
estima que aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis significatius. 

3. Aplicació del resultat de l’exercici 

Es proposarà a la Junta General d’Accionistes l’aplicació del resultat de l’exercici al compte de “Resultats negatius d’exercicis 
anteriors”. 

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 resumeixen a continuació: 
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4.1. Immobilitzat immaterial 

Es valora al cost d’adquisició i s’amortitza linealment segons un coeficient anual del 20%. En el cas dels desenvolupaments de 
software especific s’inclou com a més valor de l’immobilitzat les despeses directes del personal propi necessàries per integrar, 
adaptar i desenvolupar  productes propis o adquirits a tercers.  

4.2. Immobilitzat material  

L’immobilitzat material es valora al preu d’adquisició, el qual inclou les despeses addicionals que es produeixin fins que es posen en 
funcionament els béns. El cost d’aquest béns no incorpora ni interessos ni diferències de canvi. 

Les reparacions que no representen una ampliació de vida útil i les despeses de manteniment es carreguen contra el resultat de 
l’exercici en què es produeixen. 

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: 

 

Mobiliari i altres instal·lacions 10% 

Equips informàtics  20% 

Elements transport 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 subjecte l’immobilitzat material d’INTERACTIVA. 

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. 

4.4. 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. 

4.5. Inversions financeres permanents 

Les inversions en societats participades es valoren a preu d’adquisició o aportació, minorat, en el seu cas, per les provisions 
necessàries per depreciació, per l’excès del cost sobre el valor net comptable de la participació. 

4.6. Despeses anticipades 

Són operacions comptabilitzades en l’exercici corrent i que corresponen per la seva naturalesa a exercicis posteriors. 

4.7. Impost de Societat 

La despesa per l’impost sobre societats de l’exercici es calcula en funció del resultat econòmic abans d’impostos i augmenta o 
disminueix, segons correspon, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquestes com les produïdes entre la 
base imposable 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. 
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4.8. 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 produeix el corrent monetari o financer derivat d’aquestes. 

Tot i així, seguint el principi de prudència, Interactiva, només comptabilitza els beneficis realitzats en la data de tancament de 
l’exercici, mentre els riscos i les pèrdues previsibles es registren tant bon punt es coneixen. En el cas dels ingressos generats pels 
missatges SMS,  s’han estimat els ingressos generats durant el mes de desembre en funció dels missatges enviats, ja que els imports 
definitus no es coneixen fins que les empreses de telecomunicacions liquiden les participacions corresponents.  

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

5. Immobilitzat immaterial 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 2002 

 
Saldos a 

31.12.01 Addicions Regularització 
Saldos a 

31.12.02 

     

Propietat industrial 0 340  340 

Desp. primer establiment 135.228  (135.228) (0) 

Aplicacions informàtiques 18.716 225.088  243.804 

 153.944 225.428 (135.228) 244.144 

     

Amortització acumulada     

Propietat industrial 0 (8)  (8) 

Desp. primer establiment (1.605)  1.605 0 

Aplicacions informàtiques (955) (6.600)  (7.555) 

 (2.561) (6.608) 1.605 (7.563) 

     

Valor net            151.383 218.820 (133.623) 236.581 

 

A 31 de desembre de 2002 s’han traspassat a resultats les despeses d’establiment que es vàren activar el 2001.  

Les aplicacions informàtiques adquirides fan referència a la llicència del gestor de continguts i de comunitats i principalment al 
desenvolupament d’aplicacions per a la Televisió Digital Terrestre  

6. Immobilitzat material 

Durant l’any 2002 s’ha anat completant la infrastructura bàsica: mobiliari i equips informàtics de procés i magatzamatge de dades.  
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A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 2002: 

Saldos a 31.12.01 Addicions Saldos a 31.12.02

    Mobiliari i altres instal.lacions 159.579 25.924 185.503

    Equips informàtics 44.690 103.947 148.637

    Altre immobilitzat 2.644 5.118 7.762

206.913 134.989 341.902

Amortització acumulada

    Mobiliari i altres instal.lacions (8.215) (17.341) (25.556)

    Equips informàtics (2.118) (11.330) (13.448)

    Altre immobilitzat 0 (762) (762)

(10.333) (29.433) (39.766)

Valor net   196.580 105.556 302.136  

7. Immobilitzat financer 

A 31 de desembre de 2002 Interactiva participava en el 8,94 %  del capital social de Portal Salut i Qualitat de Vida, S.L amb una 
aportació de 158.100 euros per compra a l’any 2000, de  les participacions a TVC Multimèdia, S.L. pel seu valor nominal, amb 
autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 7 de novembre de 2000. 

Portal Salut i Qualitat de Vida, S.L. es va constituir el dia 7 de setembre de 2000 amb un capital de 66.000 euros i el seu objecte 
social consisteix en el desenvolupament, la implantació i l’explotació d’un portal d’internet per a la compra, venda, lloguer, cessió, 
edició, comercialització, distribució, màrqueting, intermediació, desenvolupament, investigació i divulgació de qualsevol béns, drets i 
serveis relacionats amb la salut humana, la qualitat de vida, i la medicina i ciència mèdica. 

El fons propis de Portal Salut i Qualitat de Vida, S.L. a 31 de desembre de 2002 eren de 1.201.056 euros i, per tant, el valor net 
compable de la participació d’Interactiva era de 107.366 euros. A 31 de desembre es va dotar la provisió per depreciació de la 
participació per import de 50.734€.  

8. Inversions financeres temporals  

D’acord amb la decisió dels òrgans d’administració de la societat el capital de la social va ser totalment desemborsat al 2001. 
L’excedent financer transitori s’ha aplicat a atorgar crèdits a curt termini a empreses del grup CCRTV que meriten un interessos 
financers a preu de mercat. 

 9. Fons propis 

El capital social és de tres milions seixanta-dos mil cent seixanta-un euros i vint cèntims d’euro (3.065.161,20 euros) i d’acord amb la 
Llei 10/1983 de 30 de maig de creació de la CCRTV i de les seves empreses filials, està representat per 510 accions nominatives de 
valor nominal de 6.010,12 euros cadascuna d’elles, totalment subscrites i desemborsades en un 100 % per la Generalitat de 
Catalunya mitjançant la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 
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Els moviments dels comptes de Fons propis durant l’exercici 2002 han estat els següents: 

 

 
Saldo a 31.12.2001 Aportacions 

pendents 
Aplicació del 

resultat 
Resultat de 
l’exercici 

Saldo a 31.12.2002 

Capital social 3.065.162    3.065.162 

Reserves 481    481 

Aportacions pendents 
d’aplicació 

0 740.688   740.688 

Resultats neg. de exercicis 
anteriors 

(35.107)  (956.590)  (991.697) 

Resultat del exercici (956.590)  956.590 (1.573.794) (1.573.794) 

Total 2.073.945 740.688 0 (1.573.794) 1.240.840 

10. Situació fiscal 

En opinió de la Direcció no existeixen contingències d’imports significatius que puguin derivar-se de l’eventual inspecció dels 
principals impostos que no han prescrit i als quals Interactiva està subjecta. Donades les possibles diferents interpretacions de la 
normativa fiscal aplicable a algunes operacions, podrien existir determinats passius fiscals de caràcter contingent. No obstant, en 
opinió de la Direcció de la societat, la possibilitat de que es materialitzin aquests passius és remota, en qualsevol cas, el deute 
tributari que d’ells pogués derivar-se no afectaria significativament als comptes anuals de la societat. 

11. Ingressos i despeses  

11.1. Import net de la xifra de negoci 

Per comparar la xifres de negoci del 2002 amb les del 2001 s’ha de tenir en compte el següent:  

• Les vendes per comercialització del teletext i internet s’han comptabilitzat sota l’epìgraf de Publicitat quan a l’xercici 
2001 estaven reflectides en l’epígraf de Venda de serveis. 

• Les Vendes de serveis del 2002 fan referència als serveis fets a altres empreses del Grup CCRTV 

11.2. Personal 

Durant el 2002, la Societat ha  continuat  dotant-se  dels recursos humans necessaris per desenvolupar la seva activitat.  A 31 de 
desembre de 2002, el nombre de treballadors  en plantilla eren els següents: 

 

Direcció 5 

Personal tècnic (*) 34 

Suport Administratiu 3 

Total 42 

(*) El personal tècnic correspon a periodistes, tècnics informàtics i comercials. 
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11.3. Transaccions efectuades entre empreses del grup 

Les operacions realitzades durant el 2002 entre empreses del grup han estat les següents: 

 

12. Altra Informació 

Medi ambient 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els quals pogués incórrer la societat que 
siguin susceptibles de provisió. 

Remuneració administradors 

L’administrador de la Societat no ha percebut cap tipus de remuneració 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.    

 

CCRTV  

Serv. Grals.

Ingressos    

   Publicitat 196.887
   Altres vendes 4.675 2.100

   Venda de serveis 192.725

   Altres ingressos 23.118

   Interessos 31.165

Total 31.165 417.405 2.100

Despeses

  Serveis div.  8.490 242 96.073

  Altres 378.888 10.319

Total 387.378 242 96.073 10.319

TVC Edicions TVC NetmèdiaCCRTV TVC CAT. RÀDIO
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Pressupost de capital de CCRTV Serveis Generals, S.A. per al 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
 Total per 

Conceptes 
Total per 
Capitols

   
CAPÍTOL V.     INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT 
D'EXPLOTACIÓ   1.757.181,19

ARTICLE 56.   RECURSOS GENERATS PER LES OPERACIONS    
Recursos generats per les operacions  1.757.181,19 
Recursos generats per les operacions 1.757.181,19  
   

TOTAL     1.757.181,19

   1.757.181,19

DOTACIONS 
  

   

CAPÍTOL VI.     INVERSIONS REALS    1.757.181,19

ARTICLE 65.   INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES   
Inversions en equip de procés de dades   713.761,97 
 Inversions en equips d´informàtica  713.761,97  
   

ARTICLE 68.   INVERSIONS EN IMMOBIL IMMATERIAL    
Inversions en immobilitzat immaterial   1.043.419,22 
 Aplicacions informàtiques  1.043.419,22  
   

TOTAL     1.757.181,19
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Pressupost d’explotació de CCRTV Serveis Generals, S.A. per al 2002 

 

INGRESSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols 

                             
CAPÍTOL III.     INGRESSOS PROPIS   6.989.826,85 
ARTICLE 30.     VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS     
Prestació de serveis a tercers   6.314.227,04  
 Vendes de serveis  6.314.227,04   
Altres vendes  675.599,81  
 Treballs realitzats Immobilitzat Material 675.599,81   
    

TOTAL     6.989.826,85 
   6.989.826,85 

DESPESES    
    
CAPÍTOL I.     REMUNERACIONS DEL PERSONAL    3.555.737,00 
ARTICLE 10.     SOUS I SALARIS     
Sous i salaris  2.788.636,00  
 Sous i salaris 2.788.636,00   
    
ARTICLE 11.     ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS    
                             
Assegurances i prestacions socials   684.429,00  
 Seguretat Social a càrrec empresa  684.429,00   
    
ARTICLE 12.   ALTRES DESPESES SOCIALS     
Altres despeses   82.672,00  
 Altres despeses  82.672,00   
    
CAPÍTOL II.     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   1.554.532,00 
ARTICLE 20.   COMPRES I APROVISIONAMENTS     
Compres de mercaderies i matèries primeres  34.297,00  
 Compres elements i conjunts incorporables  34.297,00   
    
ARTICLE 21.   SERVEIS EXTERIORS     
Lloguers   277.927,00  
 Lloguers  277.927,00   
Conservació i reparació   306.130,00  
 Conservació i reparació  306.130,00   
Serveis de professionals independents   527.385,00  
 Serveis d´empreses i professionals  527.385,00   
Transports   15.293,00  
 Transports  15.293,00   
Primes d´assegurances  12.483,00  
 Primes d´assegurances  12.483,00   
Publicitat, propaganda i relacions públiques   39.035,00  
 Publicitat i relacions públiques  39.035,00   
Subministraments   192.500,00  
 Subministraments 66.870,00   
 Comunicacions  125.630,00   
Altres despeses diverses   146.663,00  
 Altres serveis  146.663,00   
    
ARTICLE 22.   TRIBUTS    
Tributs   2.819,00  
 Altres tributs  2.819,00   
    
CAPÍTOL III.     DESPESES FINANCERES    788,00 
ARTICLE 31.   DEUTE A CURT TERMINI     
Despeses financeres a curt termini  788,00  
 Serveis bancaris i similars 788,00   
    
CAPÍTOL V.     AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT 
D'EXPLOTACIÓ    1.878.769,85 
ARTICLE 54.   SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ    
Superàvit d'explotació  1.878.769,85  
 Superàvit d'explotació 1.878.769,85   
    

TOTAL     6.989.826,85 
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2002 i 2001 

Les quantitats són en euros 

 

 

 

  

Actiu   31.12.2002  31.12.2001 Passiu 31.12.2002   31.12.2001 

Immobilitzat   4.568.085  3.951.484 Fons propis (nota 9) 5.762.197   5.629.922 

Immobilitzat immaterial (nota 5)     Capital 
  Recerca i desenvolupament   556.824  88.005 
  Propietat industrial   5.838  0      Capital social 2. 500.210   2.500.210 
  Aplicacions informàtiques   2.369.850  1.910.014 
  Avenços immobilitzat immaterial en curs   339.774  0 
  Amortització   (1.109.260) (718.660) 

2.163.026  1.279.359   Reserves 2.151   1.145 

Immobilitzat material (nota 6) 
   Mobilia ri i altres Instal.lacions   200.092  170.402   Aport. pend. d'aplicació 3.538.759   3.538.759 
   Equips informàtics   4.375.620  4.062.023 
   Vehicles   64.350  64.350 
   Amortització   (2.236.034) (1.624.650) 

2.404.028  2.672.125   Resultats d'exercicis anteriors  

     Resultats d'exercicis anteriors (411.198)   (420.248) 
Immobilitzat financer (nota 7) 
   Fiances i dipòsits llarg termini   1.031  0 

 
 
 
 
 
 
 Actiu circulant   3.951.949  3.549.336 

  Pèrdues i guanys 

     Resultat de l'exercici 132.275   10.056 

  Deutors   
     Clients i altres deutors   283.165  316.015 
     Empreses del grup deutores   3.528.853  2.842.208 
     Personal   811  3.858 

Creditors curt termini 2.757.837   1.870.898 

     Administracions públiques   82.333  5.561 
3.895.162  3.167.642 

  Creditors comercials 

    Factures pendents de rebre 812.024   298.610 
     Proveïdors i altres creditors 1.567.039   954.229 
     Empreses del Grup 69.208   64.623 

  Tresoreria   2.448.271   1.317.462 

    Caixa i bancs   42.306  364.418   Creditors no comercials 

  Ajustaments per periodificació   
    Personal 143.840   31.585 
     Administracions pùbliques 165.726   354.187 

    Despeses anticipades   14.481  17.276 309.566   385.772 

  Ajustaments per periodificació   

    Ingressos anticipats 167.664 

Total actiu   8.520.034  7.500.820 Total passiu 8.520.034   7.500.820 

0   
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Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2002 

Les quantitats són en euros 

 

 

 

 Deure 31.12.2002 31.12.2001 Haver 31.12.2002 31.12.2001 
Aprovisionaments Vendes i prestació de serveis (nota 11.2) 
   Compra material consumible 34.672 39.432     Venda productes acabats 850.554 21.155 
   Compra de productes acabats 631.557 86.494     Venda de Serveis 6.979.746 6.451.205 

666.229 125.926 7.830.300 6.472.360 
Despeses de personal (nota 11.3) Treballs per a l'immobilitzat 
    Sous i salaris 3.186.736 2.755.800     Treballs realitzats per l'empresa 654.184 178.261 
    Càrregues socials 946.004 706.815 

4.132.740 3.462.615 
Amortitzacions de l'immobilitzat 
    Dotacions de l'exercici 1.249.458 1.079.103 

Altres despeses d'explotació Altres ingressos d'explotació 
    Serveis d'empreses i professionals 976.822 1.036.628     Ingressos accesoris 54.444 
    Subministraments i comunicacions 217.187 183.020 
    Altres serveis exteriors 993.577 635.614 54.444 
    Tributs 5.917 2.827 

2.193.503 1.858.089 

Beneficis d'explotació 296.998 128.879 Pèrdues d'explotació 

Despeses financeres Ingressos financers 
    Interessos 15.300 20.771 

    Diferències negatives de canvi 123 1.780 
123 1.780 Diferències de canvi 

    Diferències positives 1.327 11.820 

Resultats financers positius 16.504 30.811 Resultats financers negatius 0 0 

Beneficis de les activitats Pèrdues de les activitats 
   ordinàries 313.502 159.690    ordinàries 0 0 

Pèrdues proc. de l'immobilitzat Beneficis proc. de l'immobilitzat 
    Baixes d'immob.:valor residual 116.627 24.743     Baixes d'immob.:Ingressos 1.109 0 

Pèrdues d'altres exercicis Beneficis d'altres exercicis 
    Despeses i pèrdues d'exercicis ant. 66.107 125.246     Ingressos i beneficis d'exercicis ant. 398 355 

Resultats extraordinaris positius Resultats extraordinaris negatius 181.227 149.634 

Benefici abans d'impostos 132.275 10.056 Pèrdues abans d'impostos 0 0 
     Impost sobre societats: 0 0 

 Resultat de l'exercici (Beneficis) 132.275 10.056  Resultat de l'exercici (Pèrdues) 0 0 

       0      0 

   0    0 

3.991 
3.991 
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Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2002 

1. Activitat de la societat 

CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A. (Societat unipersonal) 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, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 337, de 14 de 
juny de 1983. El domicili social és la ciutat de Barcelona. 

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 
general i relacions internacionals, lingüístic, i de controls interns empresarials. 

El règim jurídic de la societat, el regula 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 altres normes sobre comunicacions que li són aplicables. 

Tradicionalment, el model de finançament per a la societat CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A. ha estat mixt, combinant ingressos per 
venda de productes/serveis i ingressos públics procedents dels pressupostos aprovats per la Generalitat de Catalunya que, en 
exercicis anteriors, es varen rebre via aportacions de capital. Durant l’exercici 2002, la societat únicament s’ha finançat a través de la 
venda de productes i serveis. 

2. Bases de presentació 

2.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables, que es mantenen en euros, 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  la  CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A., a 31 de desembre del 2002, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment 
acceptats, recollits en la legislació vigent. 

Els comptes anuals estan expressats en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro).  

Els comptes anuals estan pendents d’aprovació per la Junta General d´accionistes. No obstant això, la Direcció de CCRTV SERVEIS 
GENERALS, S.A. estima que aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis significatius. 

3. Aplicació del resultat de l'exercici 

La distribució del benefici es determinarà a la Junta General d’Accionistes. 

L’Administrador proposarà la següent distribució del benefici: 

 

Base del repartiment Euros 

Benefici de l'exercici 132.275 

 132.275 

Distribució  

A reserva Legal   13.228 

A compensació pèrdues exercicis anteriors 119.047 

 132.275 
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4. Normes de valoració, principis i pràctiques de comptabilitat aplicades 

En la preparació dels comptes anuals s’han aplicat els principis i normes de valoració següents: 

4.1. Immobilitzat immaterial 

Es valora al cost d'adquisició i s’amortitza linealment segons un coeficient anual del 20%. 

La Societat activa com a Despeses de recerca i desenvolupament els costos incorreguts a nivell de personal intern en la realització de 
diversos projectes informàtics pendents de finalització al tancament de l’exercici. Aquests costos es reclassificaran com a aplicacions 
informàtiques i s’amortitzaran en 5 anys a partir del moment en què els esmentats projectes hagin finalitzat. La contrapartida de 
l’activació d’aquestes despeses és el compte de “treballs realitzats per l’empresa”. 

S’activa com a Avenços i immobilitzat immaterial en curs els imports incorreguts per obres d’adequació d’un local en lloguer les quals, 
al tancament de l’exercici, estan pendents de finalització. 

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 
funcionament els béns. El cost d’aquest 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’exercici en què es produeixen.  

 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: 

Mobiliari i altres instal·lacions 10  % 

Equips informàtics 20  %  

Elements transport 20  %  

 Independentment d'aquests criteris d'amortització, quan es detecten elements obsolets s'inicien els tràmits oportuns per 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'immobilitzat material de CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A.  

4.3 Immobilitzat financer 

L’immobilitzat financer es valora al preu d’adquisició o bé al de mercat en el cas que aquest sigui inferior. 

4.4. 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. 

4.5. Curt termini i llarg termini 

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

4.6. Despeses anticipades 

 Són operacions comptabilitzades en l’exercici corrent i que corresponen, per la seva naturalesa, a exercicis posteriors. 
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4.7. Ingressos anticipats 

Són operacions comptabilitzades en l’exercici corrent i que corresponen a ingressos d’exercicis posteriors. 

4.8. Transaccions en moneda estrangera 

 Les transaccions en moneda estrangera es registren comptablement pel seu contravalor en euros, 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 tancament de l’exercici, s’imputen a resultats, i les diferències positives no realitzades s’imputen a ingressos a distribuir i es porten 
a resultats quan es realitzen.  

4.9. 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 
disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, o sigui les produïdes entre la base imposable 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 import menor de l’impost sobre societats 
de cada exercici. 

4.10. 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 produeix el corrent monetari o financer derivat d'aquests. 

 Tot i així, seguint el principi de prudència, CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A. només comptabilitza els beneficis realitzats en la data de 
tancament de l'exercici, ja que els riscos 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. 

4.11. Medi ambient 

Per la seva activitat, la societat no incorre en despeses, ingressos, provisions o contingències de naturalesa medioambiental. 

5. Immobilitzat immaterial 

A continuació es mostra un detall del moviment de l’immobilitzat immaterial durant l’exercici 2002: 

 Cost històric  Amortització acumulada 

 
Saldo a 

31.12.2001 Altes 2002 
Saldo a 

31.12.2002 
Saldo a 

31.12.2001 
Dotacions 
        2002 

Saldo a 
31.12.2002 

Valor net a 
31.12.2002 

        
Recerca i desenvolup. 88.005 468.819 556.824 -  -  -  556.824 
        
Propietat industrial - 5.838 5.838 -  -  -  5.838 
        
Aplicacions informàtiques  

1.910.014 
 

459.836 
 

2.369.850 
 

(718.660) 
 

(390.600) 
 

(1.109.260) 
 

1.260.590 
        
Avenços i immobilitzat 
immaterial en curs 

 
- 

 
339.774 

 
339.774 

 
-  

 
-  

 
-  

 
339.774 

        
Total 1.998.019 1.274.267 3.272.286 (718.660) (390.600) (1.109.260) 2.163.026 

No hi han elements de l’Immobilitzat immaterial totalment amortitzats al tancament de l’exercici. 
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Dins del cost de l’immobilitzat immaterial hi ha un total de 836.032 euros d’elements que han estat aportats via ampliació de capital 
no dinerària en exercicis anteriors per l’ens públic CCRTV. 

Durant l’any 2002, CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A. ha adquirit com a immobilitzat immaterial 620.083 euros, i ha incorporat un 
import de 654.184 euros, en concepte de treballs realitzats per al seu immobilitzat immaterial, dels quals 468.819 euros s’han 
incorporat com a Recerca i Desenvolupament. 

Les altes de l’exercici 2002 de Recerca i desenvolupament corresponen a costos incorreguts en el desenvolupament de noves 
aplicacions informàtiques no finalitzades al tancament de l’exercici. 

Les altes de l’exercici 2002 d’Avenços i immobilitzat immaterial en curs corresponen a l’import incorregut durant l’exercici en les 
obres realitzades per l’acondicionament i adequació d’un local que ha llogat la societat. Al tancament de l’exercici, les obres no estan 
finalitzades, motiu pel qual el mencionat immobilitzat no s’ha començat a amortitzar (veure nota 4.1). 

A 31 de desembre de 2002, la societat disposa de contractes firmats per la compra de nou immobilitzat immaterial per valor de 
193.693 euros. 

6. Immobilitzat material 

Dins del cost de l’immobilitzat material hi ha un total de 1.604.077 euros d’elements que han estat aportats via ampliació de capital 
no dinerària en exercicis anteriors per l’ens públic CCRTV. 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 2002: 

No hi han elements de l’Immobilitzat material totalment amortitzats al tancament de l’exercici. 

6.1. Actius adquirits a empreses del grup 

L’import dels actius adquirits a empreses del grup durant l’exercici 2002 ha ascendit a 12.843 euros. 

6.2. Assegurances 

La societat té contractades diverses pòlisses d’assegurances per cobrir els riscos als què estan subjectes els elements de 
l’immobilitzat material. La cobertura d’aquestes pòlisses es considera suficient. 

 

 

 

Cost històric Amortització acumulada Net

Saldo Altes Baixes Saldo a Saldo a Dotacions Baixes Saldo a a

31.12.2001 2.002      Traspassos 31.12.2002 31.12.2001 2.002        Traspassos 31.12.2002 31.12.2002

Mobiliari i altres  

instal.lacions 170.402       29.690    - 200.092       (31.053)        (18.319)     -                 (49.372)        150.720       

Equips informàtics 4.062.023    677.698  (364.101)     4.375.620    (1.564.472)   (827.669)   247.474      (2.144.667)   2.230.953    

Elements de 

transport 64.350         - - 64.350         (29.125)        (12.870)     - (41.995)        22.335         

Total 4.296.775    707.388  (364.101)     4.640.062    (1.624.650)   (858.858)   247.474      (2.236.034)   2.404.028    
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7. Immobilitzat financer 

El moviment que s’ha produït en l’immobilitzat financer durant l’exercici 2002 ha estat el següent: 

 

 

 

Saldo a 

31.12.2001 

Altes  

2002 

Saldo a 

31.12.2002 

Dipòsits i fiances - 1.031 1.031 

Total - 1.031 1.031 

8. Comptes amb empreses del grup 

Els saldos deutors amb empreses del grup corresponen al compte corrent que manté la societat amb l’Ens Públic CCRTV per un 
import de 667.123 euros i al saldo pendent de cobrar per la facturació dels serveis prestats a la resta de societats del grup. 

9.  Fons propis 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2002 han estat els següents: 

 

 

 

Saldo a 

31.12.2001 

Aplicació  

del resultat 

Resultat de  

l’exercici 

Saldo a 

31.12.2002 

Capital social 2.500.210 - - 2.500.210 

Reserves legals 1.145 1.006 - 2.151 

Aportacions pendents d'aplicació 3.538.759 - - 3.538.759 

Resultat exercicis anteriors (420.248) 9.050 - (411.198) 

Resultat de l'exercici  10.056 (10.056) 132.275 132.275 

Total 5.629.922 - 132.275 5.762.197 

9.1. El capital social de CCRTV SERVEIS GENERALS, 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 empreses filials, està representat per 100 accions nominatives de 25.002,10 euros de valor nominal 
cadascuna, íntegrament subscrites i totalment desemborsades per la Generalitat de Catalunya, mitjançant la CCRTV. 

9.2. En l’exercici 2002 no s’han acordat aportacions per part de l’accionista únic. 

9.3.  La reserva legal no és distribuible i, de conformitat amb l’article 214 de la Llei de Societats Anònimes, s’ha de dotar en una 
xifra igual al 10% del benefici de l’exercici fins que aquesta assoleixi almenys, el 20% del capital social.  
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10. Situació fiscal 

La conciliació entre el resultat comptable, i la base imposable de l’impost de societats és la següent: 

 

Resultat comptable abans d’impostos 132.275 

Diferències temporals i/o permanents - 

Base imposable prèvia 132.275 

Compensació bases imposables negatives exercicis anteriors 
 

132.275 

Base imposable definitiva - 

 

Addicionalment, un cop descomptat l’import aplicat l’any 2002, la societat té acreditades bases imposables negatives d’exercicis 
anteriors pendents de compensar per un import total de 277.917 euros, les quals vencen en el transcurs dels propers 12 anys. 

Seguint el criteri de prudència comptable, no ha estat enregistrat el crèdit fiscal per pèrdues a compensar. 

Queden pendents d’aplicació deduccions, l’import i termini de les quals són les següents: 

Any Import Venciment 

2000 1.056 2010 

 

CCRTV Serveis Generals té oberts a Inspecció Fiscal tots els impostos que li són aplicables i per als anys establerts per la legislació 
vigent. Donades les possibles diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable a algunes operacions, podrien existir 
determinats passius fiscals de caràcter contingent. No obstant, en opinió de la Direcció de la societat, la possibilitat que es 
materialitzin aquest passius és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari que se’n pogués derivar no afectaria significativament els 
comptes anuals de la societat. 
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11. Ingressos i despeses 

11.1. Transaccions amb empreses del grup 

Els imports de les transaccions efectuades amb empreses del grup han estat les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els ingressos per venda de serveis a empreses del grup es determinen principalment en funció dels costos que incorre la societat per 
prestar els seus serveis a les diferents empreses del grup. 

Durant l’exercici s’han concedit rappels a les empreses del grup en concepte de bonificació per llicències d’ús per un import de 254 
milers d’euros. 

11.2. Import net de la xifra de negocis 

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

 

 2002 2001 

Venda productes acabats 850.554 21.155 

Venda de serveis 6.979.746 6.451.205 

Total  7.830.300 6.472.360 

 Les vendes de productes acabats corresponen a vendes a tercers d’aplicacions informàtiques desenvolupades per la societat. 

 La venda de serveis ha estat realitzada principalment a empresas del grup (Nota 11.1) 

 

 

 

  Import 

Compres  27.129 

Vendes de producte acabat  479.326 

Compra de Serveis   32.208 

Venda de Serveis  6.940.485 

Interessos abonats  6.837 

Rappels concedits  254.379 
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11.3. Personal 

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

 

 2002 2001 

Sous i salaris 3.186.736 2.755.800

Seguretat social 734.439    569.091

Altres despeses socials 211.565    137.724

Total personal 4.132.740 3.462.615

El nombre mitjà d'empleats de l'any 2002 ha estat de 87 persones. La distribució per categories professionals és la següent: 

 

Direcció  1 

Comandaments intermedis  9 

Personal tècnic  65 

Administració i altres  12 

Total  87 

12. Altra informació 

12.1. Retribució dels administradors 

L'Administrador Únic de l’exercici 2002 de CCRTV Serveis Generals, S.A. no ha percebut cap tipus de remuneració de la Societat sota 
cap concepte. 

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides a l'Administrador de la societat o a altres components dels òrgans d'administració, ni 
la societat serveix de garantia de cap obligació personal de tots ells. 

12.2. Honoraris auditoria 

Els honoraris percebuts per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. per serveis d’auditoria de comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2002 han ascendit a 8.492 euros. 

La Societat no ha rebut serveis d’altres societats que utilitzin la marca PricewaterhouseCoopers. 

12.3. Medi ambient 

Per la seva activitat, la societat no incorre en despeses, ingressos, provisions o contingències de naturalesa medioambiental. 

13. Fets posteriors al tancament 

Des de la data de tancament de l’exercici fins a la formulació dels presents comptes anuals, no s’ha produït cap fet rellevant que 
pugui afectar de manera significativa als comptes anuals. 
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14. Quadre de finançament 

A continuació es mostra el quadre de finançament de la CCRTV Serveis Generals, SA., corresponent als exercicis 2002 i 2001: 

 

 2002 2001 

ORIGEN DELS FONS   

Resultat de l'exercici 132.275 10.056 

Ajustaments: 

Operacions no relacionades amb moviments de fons: 

     Amortitzacions de l'immobilitzat 

      Resultats baixes immobilitzat 

 

 

1.249.458 

116.627 

 

 

1.079.103 

24.743 

Recursos generats per les operacions 1.498.360 1.113.902 

   
FONS PROVINENTS D'ALTRES ORÍGENS   

Aportacions a futures operacions de capital 

 

- 1.027.730 

 - 1.027.730 

APLICACIÓ DELS FONS   

Immobilitzat material, immaterial i financer 1.982.686 1.608.616 

   

 1.982.686 1.608.616 

   
AUGMENT/(DISMINUCIÓ) DE CAPITAL DE TREBALL (484.326) 533.016 

VARIACIONS DE CAPITAL DE TREBALL   

Variació deutors/ajustaments per periodificació 724.725 363.047 

Variació creditors (886.939) (113.964) 

 (162.214) 249.083 

VARIACIONS NETES DELS FONS LÍQUIDS   

Caixa i bancs (322.112) 283.933 

   

 (484.326) 533.016 
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     Pressupost de capital de TVC Netmèdia Audiovisual, S.L. per al 2002 

 

RECURSOS 

 Total per 
Conceptes 

Total per 
Capitols

 
  

CAPÍTOL V.     INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ   112.391,00

ARTICLE 56.   RECURSOS GENERATS PER LES OPERACIONS    
Recursos generats per les operacions  112.391,00 
Recursos generats per les operacions 112.391,00  

   
CAPÍTOL VIII.     VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS   281.273,66

ARTICLE 84.   APORTACIONS A COMPTE DE CAPITAL    
De la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió  281.273,66 
 De la CCRTV 281.273,66  
   

TOTAL     393.664,66

   

DOTACIONS 

  393.664,67

   
CAPÍTOL VI.     INVERSIONS REALS    393.664,66

   

ARTICLE 62.   INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTALL I UTILLATGE   
Inversions en maquinària, installacions i utillatge   156.263,15 
 Inversions en instal complexes especialitzades  150.253,03  
 Inversions en maquinària i installacions  6.010,12  
   

ARTICLE 64.   INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS    
Inversions en mobiliari i estris  21.035,42 
 Inversions en mobiliari  21.035,42  
   

ARTICLE 65.   INVERSIONS EN EQUIP DE PROCÉS DE DADES   
Inversions en equip de procés de dades   93.156,88 
 Inversions en equips d´informàtica  93.156,88  
   

ARTICLE 67.   INVERSIONS ALTRE IMMOBIL MATERIAL    
Inversions en altre immobilitzat material   30.050,61 
 Inversions en altre immobilitzat material  30.050,61  
   

ARTICLE 68.   INVERSIONS EN IMMOBIL IMMATERIAL    
Inversions en immobilitzat immaterial   93.158,60 
 Aplicacions informàtiques  93.158,60  
   
   

TOTAL     393.664,66
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        Pressupost d’explotació de TVC Netmèdia Audiovisual, S.L. per al 2002 

INGRESSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols

                            
CAPÍTOL III.     INGRESSOS PROPIS   2.534.468,00
ARTICLE 30.     VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS    
Venda de béns  2.475.869,00  
 Altres vendes 2.475.869,00  
Prestació de serveis a tercers   58.599,00 
 Vendes de serveis  58.599,00  
   
CAPÍTOL IV.     SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES  PER 
L´EMPRESA   432.729,00
ARTICLE 44.      D'EMPRESES PÚBLIQUES I D'ALTRES ENS   
Subvencions corrents rebudes   432.729,00 
 Subvencions d'empreses pùbliques i d'altres ens pùblics 432.729,00  
   

TOTAL     2.967.197,00

   2.967.197,00
DESPESES   

   

CAPÍTOL I.     REMUNERACIONS DEL PERSONAL    1.534.684,00

ARTICLE 10.     SOUS I SALARIS    
Sous i salaris  1.160.554,00 
 Sous i salaris 1.160.554,00  
   

ARTICLE 11.     ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS   
                            
Assegurances i prestacions socials   347.986,00 
 Seguretat Social a càrrec empresa  347.986,00  
 Aportacio a sistemes complem de pensions    
   

ARTICLE 12.   ALTRES DESPESES SOCIALS    
Altres despeses   26.144,00 
 Altres despeses  26.144,00  
   

CAPÍTOL II.     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   1.320.122,00

ARTICLE 20.   COMPRES I APROVISIONAMENTS    
Compres de mercaderies i matèries primeres  250.171,00 
 Compres de mercaderies  24.190,00  
 Compres productes acabats 129.819,00  
 Compres elements i conjunts incorporables  96.162,00  
   

ARTICLE 21.   SERVEIS EXTERIORS    
Lloguers   141.989,00 
 Lloguers  141.989,00  
Serveis de professionals independents   599.209,00 
 Serveis d´empreses i professionals  599.209,00  
Publicitat, propaganda i relacions públiques   24.040,00 
 Publicitat i relacions públiques  24.040,00  
Subministraments   163.475,00 
 Subministraments 59.500,00  
 Comunicacions  103.975,00  
Altres despeses diverses   141.238,00 
 Altres serveis  141.238,00  
   
CAPÍTOL V.     AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ    112.391,00
ARTICLE 54.   SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ   
Superàvit d'explotació  112.391,00 
 Superàvit d'explotació 112.391,00  

TOTAL     2.967.197,00
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2002 i 2001 

 

NETMÈDIA AUDIOVISUAL, S.L.Les LesLes quantitats Les quantitats són en euros 

 

 

 

 

 

 

 Actiu 31.12.2002 31.12.2001 Passiu 31.12.2002 31.12.2001

Immobilitzat 1.854.018 1.863.699 Fons propis (nota 1 i 7) 795.250 732.335

Immobilitzat immaterial (notes 4.1 i 5) Capital
    Despeses recerca i desenvolupament 313.729 0     Capital social 938.136 938.136
    Prop. industrial, concessions i altres 880 540
    Aplicacions informàtiques 1.099.888 1.070.471 Aportacions pendents d'aplicació 281.274
    Amortització (693.416) (361.014)

721.081 709.997 Resultats exercicis anteriors 
    Resultats neg. d'xercissis anteriors (205.801)

Immobilitzat material  (nota 4.2 i 6) 
    Instal.lacions tècniques 186.184 140.036 Pèrdues i guanys
    Mobiliari i altres instal.lacions 959.189 1.000.789     Resultat de l'exercici (218.359) (205.801)
    Avenços i immobilitzat mat. en curs 67.734 67.734
    Altre immobilitzat 303.148 199.166 Ingressos a distribuir 
    Amortitzacions (383.318) (254.023)

1.132.937 1.153.702     Subvencions 202.831 152.260

Actiu circulant 1.811.815 855.264 Creditors a curt termini 2.667.752 1.834.368

Existències Deutes amb empreses del grup 
    Producte acabat 204.564 0     Empreses del grup creditores 1.968.366 997.742

Deutors Creditors
    Clients i altres deutors 971.442 164.663     Factures pendents de rebre 251.041 273.218
    Personal 10.538 0     Proveïdors i altres creditors 361.977 367.155
    Administracions públiques 353.043 2 613.018 640.373
    Empreses grup deutors 253.801 433.894
    Provisions per insolvències (22.087) 0

1.566.737 598.559 Creditors no comercials 
    Administracions públiques 78.010 74.661

Tresoreria    Personal 8.358 0
    Caixa i bancs 15.935 234.679 86.368 74.661

Ajustaments per periodificació Ajustaments per periodificació 
      Despeses anticipades 24.579 22.026     Ingressos anticipats 0 121.592

Total actiu 3.665.833 2.718.963 Total passiu 3.665.833 2.718.963
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Compte de pèrdues i guanys dels exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2002 i 2001  

 

Les quantitats són en euros 

 

 

 

Deure 31.12.2002 31.12.2001 Haver 31.12.2002 31.12.2001

Aprovisionaments Vendes i prestació de serveis
    Consum de mat. aux. i rec.  439.623 10.877     Altres vendes 2.109.637 251.348
    Despeses externes 230.828 25.013     Prestació de serveis 395.863 83.807

670.451 35.890 2.505.500 335.155

Despeses de personal (nota 9.1) Variació d'existències
    Sous i salaris 972.323 82.347     Augment d'existències de producte acabat 208.008 0
    Càrregues socials 304.260 25.174

1.276.583 107.521

Amortització de l'immobilitzat (nota 5 i 6) Treballs per a l'immobilitzat
    Dotacions de l'exercici 478.274 113.046     Treballs per a l'immobilitzat 314.026

Variació de provisions de circulant (nota 9.2) 25.532 0 Altres ingressos d'explotació
    Ingressos accessoris 20.445 332.115
    Subvencions 438.877 9.293

Altres despeses d'explotació 459.322 341.408
    Serveis d'empreses i professionals 826.927 149.729
    Subministram., comunic. i enllaços 180.802 37.155
    Altres serveis exteriors 321.319 401.442
    Tributs 5.759 1.372

1.334.807 589.698

Benefici d'explotació Pèrdua  d'explotació 298.791 169.592

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 5.997 44     Interessos 1.211 9

Diferències de canvi Diferències de canvi
    Diferències negatives 610     Diferències positives 139

Resultat financers positius Resultat financers negatius 5.257 35

Benefici de les activitats ordinàries Pèrdua de les activitats ordinàries 304.048 169.627

Pèrdues procedents de l'immobilitzat Beneficis procedents de l'immobilitzat 
    Baixes d'immobilitzat mat.: valor residual 34.198 44.785     Baixes d'immobilitzat mat.: ingressos 38.099 1.803

Subvencions de capital
    Traspàs al resultat de l'exercici 81.700 6.808

Ingressos d'exercicis anteriors 88 0

Resultats extraordinaris positius 85.689 Resultats extraordinaris negatius 36.174

Benefici abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos 218.359 205.801

Impost sobre societats 0 0

Resultat de l'exercici, Benefici Resultat de l'exercici, Pèrdues 218.359 205.801
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Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2002 

1. Activitat de la societat 

TVC Multimèdia, S.L.  es va constituir el 4 de desembre de 1998 a l’empara de la Llei 4/1985 de l'Estatut de l'empresa pública. 

El seu objecte social és la producció de programes audiovisuals i la prestació de serveis per a televisió, ràdio, i qualsevol tipus de 
xarxes telemàtiques i altres suports multimèdia. 

En data 20 d’abril de 2001 i segons l’acord aprovat pel govern de la Generalitat en la sessió del dia 9 de gener del 2001, TVC 
Multimèdia, S.L. (Multimèdia) va constituir TVC Netmèdia Audiovisual, S.L. (Netmèdia), i es va atribuir el 100% del capital social 
mitjançant l’aportació dels elements patrimonials actius i passius i dels mitjans humans i organitzatius corresponents a la branca 
d’activitat consistent en la producció de programes audiovisuals i en la prestació de serveis per a televisió, ràdio i qualsevol tipus de 
xarxes telemàtiques. 

Totes aquestes activitats es van iniciar per compte de Netmèdia el dia 1 de setembre de 2001. 

Aquest és el resum dels actius i passius aportats per Multimèdia a Netmèdia: 

01.09.01

Immobilitzat immaterial 49.295

Immobilitzat material 1.171.905

Capital circulant

    Deutors 27.911

    Tresoreria 12.689

    Ajustaments per periodificació 6.592

    Creditors (330.256)

Net patrimonial aportat (en euros) 938.136  

El règim jurídic de la societat el regula 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 les altres normes que li són aplicables. 

L’any 2002 és el primer any sencer d’activitat de Netmèdia 

2. Bases de presentació 

2.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s'han preparat a partir dels registres comptables de Netmèdia, i inclouen les reclassificacions i els 
agrupaments necessaris per mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat a 31 de 
desembre de 2002 i 2001, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats, recollits en la legislació vigent. 

Els comptes anuals estan expressats en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro). 

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

2.2. Comparació de l’informació 

Donat que l’activitat pròpia de Netmèdia, va començar el passat 1 de setembre del 2001, les xifres d’activitat del 2001 recullen 
només 3 mesos, mentre que les xifres d’activitat de l’any 2002 son d’un any sencer de 12 mesos. 
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3. Aplicació del resultat de l'exercici 

Es proposarà a la Junta General d’Accionistes l’aplicació del resultat de l’exercici al compte de “Resultats negatius d’exercicis 
anteriors”. 

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

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

4.1. Immobilitzat immaterial 

4.1.1. Despeses de recerca i desenvolupament 

Corresponen a projectes europeus, encara no acabats. Quan s’acabin es reclassificaran al codi comptable corresponent i es 
començaran a amortitzar. Es valoren al preu de cost extern i cost intern directe i indirecte.  

4.1.2. Propietat industrial, concessions i altres 

Es valora al cost d'adquisició i s'amortitza linealment segons un coeficient anual del 5 % en el cas de la propietat industrial i d'un 25 % 
en les concessions administratives. 

4.1.3. Aplicacions informàtiques 

Es valora al cost d'adquisició i s'amortitza linealment segons un coeficient anual del 25 %. 

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 
funcionament 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'exercici 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. 

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 % 

Instal·lacions no tècniques 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 % 
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Independentment d'aquest criteri d'amortització, quan es detecten elements obsolets s'inicien els tràmits oportuns per 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'immobilitzat material de Netmèdia. 

4.3. Existències 

Corresponen a màquines tècniques, que es venen junt amb les aplicacions interactives. Es valoren a cost d’adquisició. Tots aquells 
elements no venuts, es comencen a depreciar al cap de 6 mesos, a raó d’un 25% anual, deixant un valor residual d’un 10%. 

4.4. Subvencions 

Les subvencions de capital es comptabilitzen com a ingressos a distribuir en varis exercicis i s’imputen a resultats en el mateix 
percentatge que s’amortitza el actiu subvencionat. 

Les subvencions d’explotació s’imputen directament a resultats des del moment en què són aprovades. 

4.5. 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 a reembossar. 

4.6. Provisió per a insolvències 

La provisió per a insolvències s’ha dotat d’acord amb criteris de prudència, atenent a la situació específica de cada deutor. 

4.7. 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 
termini les de venciment superior. 

4.8. 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 
disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquestes com les produïdes entre la 
base imposable 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. 

4.9. Transaccions en moneda estrangera 

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

4.10. Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del flux real de béns i serveis que representen, independentment del moment en què es 
produeix el corrent monetari o financer que se’n deriva. 

Tot i així, seguint el principi de prudència, Netmèdia només comptabilitza els beneficis obtinguts fins a la data de tancament de 
l'exercici, mentre que els riscos 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 d’adquisició de serveis, es registren com a 
més valor dels béns i serveis adquirits. 
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5. Immobilitzat immaterial 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat immaterial durant l'exercici 2002. 

Les regularitzacions, corresponen a elements donats de baixa al 2001.  

6. Immobilitzat material 

A continuació es mostra un detall del moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici 2002  

Saldos a 
31.12.01 Addicions Regularitz. Baixes

Saldos a 
31.12.02

Cost

    Instal.lacions tècniques 140.036 51.412 (5.264) 0 186.184

    Mobiliari i altres instal.lacions 1.000.789 8.683 (573) (49.710) 959.189

    Equips informàtics 199.166 102.486 1.496 0 303.148

    Immobilitzacions en curs 67.734 0 0 0 67.734

1.407.725 162.580 (4.341) (49.710) 1.516.255

Amortització acumulada

    Instal.lacions tècniques (38.453) (22.587) 5.031 0 (56.009)

    Mobiliari i altres instal.lacions (176.919) (71.550) 114 11.612 (236.743)

    Equips informàtics (38.651) (51.866) (48) 0 (90.565)

(254.023) (146.004) 5.097 11.612 (383.318)

Valor net 1.153.702 16.577 756 (38.098) 1.132.937

 

Les regularitzacions corresponen a elements donats de baixa al 2001. 

7. Fons propis 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l’exercici 2002 han estat els següents: 

 

El capital social és de nou-cents trenta-vuit mil cent trenta-sis euros i quaranta cèntims d’euro, està representat per 4 participacions 
de 234.534,1 euros cascuna, íntegrament subscrites per Multimèdia i totalment desemborsades. 

Saldos a 
31.12.01 Addicions Regularitz. Baixes

Saldos a 
31.12.02

Despeses de Recerc. i desenv. 0 313.729 0 0 313.729

Propietat industrial 540 340 0 0 880

Aplicacions inform àtiques 1.070.471 26.140 3.277 0 1.099.888

1.071.011 340.209 3.277 0 1.414.497

M enys, am ort. ac. (361.014) (332.270) (132) 0 (693.416)

Valor net 709.997 7.940 3.145 0 721.081

Saldo a 
31.12.2001

Aportacions 
pendents

Aplicació del 
resultat

Resultat de 
l’exercici

Saldo a 
31.12.2002

Capital social 938.136 938.136

Aportacions pendents d’aplic. 281.274 281.274

Resultats neg. de exercicis 
anteriors

(205.801) (205.801)

Resultat del exercici (205.801) 205.801 (218.359) (218.359)

Total 732.335 281.274 (218.359) 795.250
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8. Situació fiscal 

En opinió de la Direcció, no hi ha contingències d'imports significatius que poguessin derivar-se de l'eventual inspecció dels principals 
impostos que no han prescrit i als quals Netmèdia està subjecta. Donades les possibles diferents interpretacions de la normativa 
fiscal aplicable a algunes operacions, podrien existir determinats passius fiscals de caràcter contingent. No obstant, en opinió de la 
Direcció de la societat, la possibilitat que es materialitzin aquests passius és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari que se’n 
pogués derivar no afectaria significativament els comptes anuals de la societat. 

Netmèdia té oberts a Inspecció Fiscal tots els impostos que li són aplicables i per als anys establerts per la legislació vigent. 

9. Ingressos i despeses 

9.1. Personal 

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

9.2.Variació de les provisions de circulant 

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

9.3. Transaccions efectuades entre empreses del grup 

Les operacions realitzades durant el 2002 entre empreses del grup han estat les següents: 

 

CCRTV  CCRTV

Serv. Grals. Interactiva

Ingressos    

   Prestació de serveis 2.000 822.756 112.592

   Altres ingressos 262 1.935

Total 2.000 262 824.691 112.592

Despeses

  Interessos 5.997

  Compres 216.784

  Serveis div.                          21.237 217.988

Total 5.997 21.237 434.772

CCRTV CR TVC

31.12.2002

Sous i salaris 972.323

Seguretat social 281.047

Altres despeses socials 23.213

Total  1.276.583

31.12.2002

Dotació a la provisió per insolvències 22.087

Dotació a la depreciació de mercaderies 3.445

Total  25.532
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10. Altra informació 

Medi ambient 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els quals pogués incòrrer la societat que 
siguin susceptibles de provisió. 

Remuneració administradors 

L’Administrador de Netmèdia no ha percebut cap tipus de remuneració sota cap concepte. 

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides a l’Administrador de Netmèdia o a altres components dels òrgans d’administració, ni 
la societat serveix de garantia de cap obligació personal de tots ells. 
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Pressupost d’explotació de TVC Multimèdia 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

INGRESSOS  Total per 
Conceptes 

Total per 
Capítols 

                             

CAPÍTOL III.     INGRESSOS PROPIS 
  300.506,05 

ARTICLE 30.     VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS  
   

Venda de béns  300.506,05       
 Altres vendes 300.506,05   
    

TOTAL     300.506,05 

   300.506,05 
DESPESES    

    
    

CAPÍTOL II.     DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   300.506,05 
    

ARTICLE 21.   SERVEIS EXTERIORS     
Serveis de professionals independents   300.506,05  
 Serveis d´empreses i professionals  300.506,05   
    
    

TOTAL     300.506,05 
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Balanços de situació a 31 de desembre de 2002 i 2001 

 

Les quantitats són en euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiu 31.12.2002 31.12.2001 Passiu 31.12.2002 31.12.2001

Immobilitzat 15.947.519 10.708.237 Fons propis (nota 6) 14.430.881 (1.030.450)

Immobilitzacions financeres (nota 1, 4.1 i 5) Capital
    Participacions en emp. associades 75.273.329 72.871.815     Capital social 10.937.360 98.445.766
    Crèdits a emp. associades 24.040 3.602     Reseves 17 17
    Inversions financeres perm. en capital 24.985.083 21.411.056
    Participacions en emp. grup 1.223.410 938.136 Aportacions pendents d'aplicacio 26.749.332 47.345.315
    Prov. per deprec.valors emp. grup (424.160) (205.801)
    Prov. per deprec.valors emp. associades (65.213.526) (64.402.045) Resultats exercicis anteriors
    Prov. per deprec.valors (19.920.657) (19.908.526)     Resultats neg. d'exercicis anteriors (11.967.827) (134.853.721)

15.947.519 10.708.237 Pèrdues i guanys
    Resultat de l'exercici (11.288.001) (11.967.827)

Actiu circulant 569.703 2.746.267 Creditors a curt termini 2.086.341 14.484.954

Deutors Deutes amb empreses del grup
    Clients i altres deutors 28 0     Empreses grup deutors creditors 2.085.548 14.373.262
    Personal 3.109
    Administracions públiques 38.474 484.605
    Empreses grup deutors 530.703 2.225.162 Creditors

569.205 2.712.876     Factures pendents de rebre 0 2.340
    Proveïdors i altres creditors 0 7.899

Tresoreria 0 10.239
    Caixa i bancs 498 27.523

Creditors no comercials
    Administracions públiques 254 101.453

Ajustaments per periodificacions
      Despeses anticipades 5.868 Ajustaments per periodificacions

   Ajustaments per periodificacions 539

Total actiu 16.517.222 13.454.504 Total 16.517.222 13.454.504
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Comptes de pèrdues a guanys a 31 de desembre de 2002 i 2001 

 

Deure 31.12.2002 31.12.2001 Haver 31.12.2002 31.12.2001

Aprovisionaments Vendes i prestació de serveis
    Consum de mat. aux. i rec. 0 28.205     Publicitat 0 6.010
    Despeses externes 0 71.775     Altres vendes 0 1.702.909

0 99.980     Prestació de serveis 0 96.616
0 1.805.535

Despeses de personal
    Sous i salaris 0 576.168 Treballs per a l'immobilitzat
    Càrregues socials 0 188.823     Treballs realitzats per l'empresa 0 236.474

0 764.991

Amortització de l'immobilitzat Altres ingressos d'explotació
    Dotacions de l'exercici 0 297.802    Ingressos accessoris 47 361.514

   Subvencions 0 8.931
Altres despeses d'explotació 47 370.445
    Serveis d'empreses i professionals 62.651 695.590
    Subministram., comunic. i enllaços 0 107.253
    Altres serveis exteriors 622 490.054
    Tributs 974 26.417

64.247 1.319.314

Benefici d'explotació Pèrdua  d'explotació 64.200 69.633

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 59.027     Interessos 38.987 20.806

Diferències de canvi
Diferències de canvi     Diferències positives 3 384
    Diferències negatives 0 738

Resultat financers positius 20.452 Resultat financers negatius 20.037 0

Benefici de les activ. ordinàries Pèrdua de les activ. ordinàries 84.237 49.181

Pèrdues d'altres exerc. Beneficis d'altres exerc.
    Despeses i pèrdues exerc. anteriors 4.707 57.760     Ingressos i benef. exercicis anteriors 19 414.051

Pèrdues participacions capital  (nota 5) Subvencions de capital
    Pèrdues en participacions de capital 11.199.076 12.349.829     Traspàs al resultat de l'exercici 0 74.892

Resultats extraordinaris positius Resultats extraordinaris negatius 11.203.764 11.918.646

Benefici abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos 11.288.001 11.967.827

Impost sobre societats 0 0

Resultat de l'exercici 11.288.001 11.967.827

Les quantitats són en euros
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Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2002 

1. Activitat de la societat 

TVC Multimèdia, S.L. (TVCM) es va constituir el 4 de desembre de 1998 a l’empara 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, 
comercialització i distribució de tot tipus de programes audiovisuals, per a la seva distribució i explotació en l'àmbit de la difusió 
radiofònica, televisiva, telemàtica, i en altres suports multimèdia, l'edició i comercialització de revistes i publicacions periòdiques, com 
també suplements, números monogràfics, fascicles, llibres i similars.  

L'objecte social el podrà realitzar la societat directament o bé mitjançant la titularitat d'accions o bé participacions en altres societats. 

En data 20 d’abril de 2001 i segons l’acord aprovat pel govern de la Generalitat en la sessió del dia 9 de gener de 2001, la Societat 
va constituir TVC Netmèdia Audiovisual, S.L., i es va atribuir el 100% del capital social mitjançant l’aportació dels elements 
patrimonials actius i passius i dels mitjans humans i organitzatius corresponents a la branca d’activitat consistent en la producció de 
programes audiovisuals i en la prestació de serveis per a televisió, ràdio i qualsevol tipus de xarxes telemàtiques. 

Totes aquestes activitats es van iniciar per compte de TVC Netmèdia Audiovisual, S.L. el dia 1 de setembre de 2001. Aquest és el 
resum dels actius i passius aportats per la Societat a TVC Netmèdia Audiovisual, S.L.: 

Immobilitzat immaterial 49.295

Immobilitzat material 1.171.905

Capital circulant

    Deutors 27.911

    Tresoreria 12.689

    Ajustaments per periodificació 6.592

    Creditors (330.256)

Net patrimonial aportat (en euros) 938.136  

Des de l’1 de setembre de 2001 l’activitat de la societat consisteix en la tinença de participacions en societats del sector audiovisual. 

El règim jurídic de la societat el regula 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 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 comptables de TVCM, i inclouen les reclassificacions i els 
agrupaments necessaris per mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de TVC Multimèdia, S.L. a 
31 de desembre de 2002, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats, recollits en la legislació vigent. 

Els comptes anuals estan expressats en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro). 

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. 
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3. Aplicació del resultat de l'exercici 

Es proposarà a la Junta General d’Accionistes l’aplicació del resultat de l’exercici al compte de “Resultats negatius d’exercicis 
anteriors”. 

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

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

4.1. Inversions financeres permanents 

Les inversions en societats participades es valoren a preu d’adquisició o aportació, minorat, en el seu cas, per les provisions 
necessàries per depreciació, per l’excés del cost sobre el valor net comptable de la participació. 

4.2. 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 reembossar. 

4.3. 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 
termini les de venciment superior. 

4.4. 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 
disminuït, segons correspongui, per les diferències permanents amb el resultat fiscal, entenent aquestes com les produïdes entre la 
base imposable 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. 

4.5. Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del flux real de béns i serveis que representen, independentment del moment en què es 
produeix el corrent monetari o financer que se’n deriva. 

Tot i així, seguint el principi de prudència, TVCM només comptabilitza els beneficis obtinguts fins a la data de tancament de l'exercici, 
mentre que els riscos i les pèrdues previsibles es registren tan bon punt es coneixen. 
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5. Immobilitzacions financeres

5.1. Crèdits i participacions en empreses associades
Els moviments d'aquest epígraf durant l’exercici 2001 han estat els següents:

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 objecte social consisteix en l'adquisició, gestió, explotació i
administració de drets audiovisuals i altres drets d'esdeveniments esportius, i també la producció, programació, comercialització i
distribució de programes audiovisuals de tot tipus d'esports.
La inversió en AVS està valorada al preu d’adquisició de la participació a una empresa del grup, més posteriors ampliacions de capital
i minorada per les reduccions de capital que ha realitzat AVS per compensar les pèrdues.
Els fons propis d’AVS a 31 de desembre de 2002 eren de 48.090.213 euros i, per tant, el valor net comptable de la participació de
TVCM en AVS era de 9.618.043 euros.

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 i el seu objecte social consisteix en l'edició i comercialització de revistes i
publicacions periòdiques i en l'estudi, la promoció i la gestió de negocis relacionats amb la cultura, l'ensenyament i la comunicació.
Els fons propis de VANG-3 a 31 de desembre de 2002 eren de 392.860 i, per tant, el valor net comptable de la participació de TVCM
en VANG-3 era de 196.430 euros.

5.1.3. Participació en el 51% del capital social d’Intracatalònia, S.A.
La societat Intracatalònia va ser constituïda el 4 de gener de 1999 i el seu objecte social consisteix en la prestació i gestió dels
serveis i activitats de comunicació escrita, ràdio i televisió en l’àmbit local i comarcal de les zones de parla catalana, així com en
l’àmbit de l’Estat espanyol. Entre les seves funcions consta la prestació de serveis de gabinets de premsa i comunicació, la creació
d’una agència catalana de notícies, la participació en continguts, la promoció d’instruments comercials i l’establiment d’un centre de
formació, documentació i anàlisi dels mitjans de comunicació catalans.
Els fons propis d’Intracatalònia a 31 de desembre de 2002 eren de 481.034 i, per tant, el valor net comptable de la participació de
TVCM en Intracatalònia era de 245.330

Saldo a
31.12.2001

Addicions Baixes Traspassos Saldo a
31.12.2002

Participació en AVS 72.055.341 11.996.202 (10.157.105) 73.894.438
Provisió per depreciació AVS (63.585.571) (10.847.929) 10.157.105 (64.276.395)
Valor net de la participació en AVS 8.469.770 9.618.043
Crèdits a empreses associades (AVS) 3.602 12.020.242 (3.602) (11.996.202) 24.040
Participació en Vang-3 816.474 170.646 987.120
Provisió per depreciació Vang-3 (816.474) 25.784 (790.690)
Valor net de la participació en Vang-3 196.430
Participació en Intracatalònia 391.771 391.771
Provisió per depreciació Intracatalònia (146.441) (146.441)
Valor net de la participació en Intracatònia 245.330
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5.2. Inversions financeres permanents en capital 

Els moviments de l’exercici han estat els següents: 

5.2.1. Participació en un 1,79% del capital social de DTS, Distribuidora de Televisión Digital, S.A. 

Els fons propis d’DTS a 31 de desembre de 2002 eren de 0 euros i per tant s’ha dotat totalment la provisió per depreciació. 

5.2.2. Participació en un 11,220% del capital social de Mediapark, S.A. (MP)  

La inversió de Mediapark, S.A. està valorada a preu de cost. Els fons propis de MP a 31 de desembre de 2002 eren de 45.137.000 
euros i, per tant, el valor net comptable de la participació de TVCM era de 5.064.426 euros. 

5.3. Participacions en empreses del grup 

Els moviments de l’exercici han estat els següents: 

 

5.3.1. Participació en el 100% del capital social de TVC Netmèdia Audiovisual, S.L. (Netmèdia) 

Els fons propis de Netmèdia a 31 de desembre de 2002 eren de 795.250 euros i per tant la provisió per depreciació és de 424.160 
euros. 

5.3.2. Participació en el 100% del capital social de Activa 3, I.T. Solutions and Technologies, S.L.  

 

 

 

 

Saldo a 
31.12.2001

Addicions
Depreciació de 

l’exercici
Saldo a 31.12.2002

Participació en DTS 19.908.526 19.908.526

Provisió per depreciació DTS (19.908.526) (19.908.526)

Valor net de la participació en DTS

Participació en Mediapark, S.A. 1.502.530 3.574.027 5.076.557

Provisió per depreciació Mediapark (12.131) (12.131)

Valor net de la participació en Mediapark, S.A. 1.502.530 5.064.426

Saldo a 
31.12.2001

Addicions
Depreciació de 

l’exercici
Saldo a 

31.12.2002

Participació en Netmèdia 938.136 281.274 1.219.410

Provisió per depreciació Netmèdia (205.801) (218.359) (424.160)

Valor net de la participació en Netmèdia 732.335 795.250

Participació en Activa 3, I.T. Solutions and 
Technologies, S.L

4.000 4.000
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6. Fons propis 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2002 han estat els següents: 

La Junta General Extraordinària del 24 d’abril de 2002, de conformitat amb l’autorització del Govern de la Generalitat de data 24 de 
desembre de 2001, va acordar augmentar el capital social de la companyia en la suma de 47.345.315,13 euros, mitjançant la 
compensació de la partida del  passiu “Aportacions de la CCRTV” i procedir, posteriorment, a la reducció del capital social en la xifra 
de 134.853.721.15 euros per restablir l’equilibri patrimonial de la societat. El balanç que serveix de base per a l’adopció del present 
acord és el tancat el 30 de novembre del 2001, que ha estat verificat per l’Auditor de Comptes KPMG Auditores. 

El capital social està representat per 16.380 participacions socials de valor nominal 667,726470 euros cadascuna d’elles, totalment 
subscrites i desemborsades en un 100 % per la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 

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 
impostos que no han prescrit i als quals TVCM està subjecta. Donades les possibles diferents interpretacions de la normativa fiscal 
aplicable a algunes operacions, podrien existir determinats passius fiscals de caràcter contingent. No obstant, en opinió de la Direcció 
de la societat, la possibilitat que es materialitzin aquests passius és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari que se’n pogués 
derivar no afectaria significativament els comptes anuals de la societat. 

TVCM té oberts a Inspecció Fiscal tots els impostos que li són aplicables i per als anys establerts per la legislació vigent. 

8. Altra informació 

Medi ambient 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els quals pogués incòrrer la societat que 
siguin susceptibles de provisió. 

Remuneració administradors  

L’Administrador de la Societat no ha percebut cap tipus de remuneració sota cap concepte. 

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides a l’Administrador de la Societat o a altres components dels òrgans d’administració, ni 
la Societat serveix de garantia de cap obligació personal de tots ells. 

Saldo a 
31.12.2001

Ampliació de 
Capital

Reducció de 
Capital

Aplicació del 
resultat

Aportacions
Resultat de 
l’exercici

Saldo a 
31.12.2002

Capital social 98.445.766 47.345.315 (134.853.721) 10.937.360

Ajustament de capital a 
euros

17 17

Aportacions pendents 
d'aplicació

47.345.315 (47.345.315) 26.749.332 26.749.332

Resultat d’exercicis 
anteriors

(134.853.721) 134.853.721 (11.967.827) (11.967.827)

Resultat de l'exercici (11.967.827) 11.967.827 (11.288.001) (11.288.001)

Total (1.030.450) 26.749.332 (11.288.001) 14.430.881
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Balanç de situació a 31 de desembre de 2002 

                                                                                                                                                                                             Les quantitats són en euros 

 

Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2002 

Les quantitats són en euros 

 

 

 

A c tiu  3 1 .1 2 .2 0 0 2  P a ss iu  3 1 .1 2 .2 0 0 2  

F o n s  p ro p is  3 .5 8 4
A c tiu  c irc u la n t 4 .0 0 2

Cap ita l 
  C ap ita l so c ia l 4 .000

D eu to rs  P è rd u e s  i g u a n ys
  D eu to rs d ive rso s  1     R e su lta t de  l'e xe rc ic i (4 1 6 ) 
  A dm in istra c ion s  púb liques  1

2
C re d ito rs  c u rt te rm in i 4 1 8

C red ito rs  com e rc ia ls
T reso re ria    Factu res penden ts de  reb re 418
  C a ixa  i b ancs  4 .000

To ta l a c tiu  4 .0 0 2  To ta l p a ss iu  4 .0 0 2  

 

Deure 31.12.2002 Haver 31.12.2002

Altres despeses d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 378
    Tributs 40

418

 Beneficis d'explotació Pèrdues d'explotació 418

Ingressos financers
   Interessos 2

Resultats financers positius 2 Resultats financers negatius

 Beneficis de les activitats Pèrdues de les activitats
   ordinàries   ordinàries 416

Benefici abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos 416

     Impost sobre societats

Resultat de l'exercici (Beneficis) Resultat de l'exercici (Pèrdues) 416
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Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2002 

1. Activitat de la societat 

ACTIVA 3, I.T. SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, S. L. (en endavant ACTIVA 3), es va constituir el 30 de juliol de 2002. 

Constitueix el seu objecte social: 

• La creació, desenvolupament i explotació comercial d’aplicacions informàtiques. 

• La prestació de serveis d’assessorament, assistència tècnica i manteniment per la gestió i implantació de xarxes, 
aplicacions i solucions informàtiques, redacció de projectes i consultoria en aquesta matèria. 

• Configuració i administració de bases de dades, sistemes informàtics, i Infraestructures de serveis de comunicació i 
Internet. 

• Subministrament i compravenda de material tècnic i informàtic. 

• La titularitat, possessió i explotació de drets d’autor de programes informàtics. 

• La concepció, disseny i desenvolupament de sistemes i productes tècnics per a la producció i emissió de programes de 
televisió  

• Prestació de serveis de consultoria, assistència tècnica i assessorament en enginyeria de televisió i sistemes multimèdia i 
en producció audiovisual 

• Prestació de serveis de manteniment d’instal·lacions i material audiovisual i electrònic. 

Aquesta societat ha estat inactiva durant tot l’exercici. 

2. Bases de presentació 

2.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de ACTIVA 3, i inclouen les reclassificacions i els 
agrupaments necessaris per tal de mostrar la imatge fidel dels patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat a 31 
de desembre de 2002 d’acord amb principis de comptabilitat generalment acceptats, recollits en la legislació en vigor. 

Els comptes anuals estan expressats en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro). 

Els comptes anuals estan pendents d’aprovació per la Junta General d’accionistes. No obstant això, la Direcció d’ACTIVA 3 estima que 
aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis significatius. 

2.2. Comparació de la informació. 

La societat es va constituir el 30 de juliol de 2002 i ha restat inactiva durant tot l’exercici. 

3. Aplicació del resultat de l’exercici 

Es proposarà a la Junta General d’Accionistes l’aplicació del resultat de l’exercici al compte de “Resultats negatius d’exercicis 
anteriors”. 
 

4. Fons propis 

El capital social és de quatre mil euros (4.000 euros) dividit en quatre participacions socials de 1.000 euros cadascuna, acumulables i 
indivisibles. El Capital està totalment subscrit i desemborsat per la societat TVC Multimèdia, S.L. 
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5. Altra Informació 

Medi ambient 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en els quals pogués incórrer la societat que 
siguin susceptibles de provisió. 

Remuneració administradors 

L’administrador de la Societat no ha percebut cap tipus de remuneració 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. 
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