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RÀNQUING PROGRAMES TV3 ANY 2003 
    

ORDRE DATA HORA EMISSIÓ 
1 06/12/2003 21:34 FUTBOL LLIGA ESPANYOLA: BARCELONA - R. MADRID 
2 13/07/2003 22:29 EL COR DE LA CIUTAT  (CAPÍTOL 613) 
3 11/05/2003 20:34 BÀSQUET LLIGA EUROPEA: F.C.BARCELONA - BENETTON TREVISO 
4 17/02/2003 21:37 PLATS BRUTS  (TINC REMORDIMENTS) 
5 15/10/2003 21:32 FUTBOL COPA UEFA: BARCELONA - MATADOR PUCHOV 
6 07/10/2003 21:19 FUTBOL COPA DEL REI: GRAMENET - BARCELONA 
7 29/01/2003 21:24 AFERS EXTERIORS 
8 04/12/2003 21:45 L'UN PER L'ALTRE  (BANYES) 
9 13/07/2003 22:07 LA NIT DEL COR DE LA CIUTAT 
10 24/09/2003 22:08 PIROMUSICAL: EL PIROMUSICAL DELS VINT ANYS DE TV3 
11 30/12/2003 21:55 TEATRE: EXCUSES! 
12 09/12/2003 21:43 UNA ALTRA COSA 
13 16/11/2003 19:44 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
14 15/02/2003 14:29 TELENOTÍCIES CAP DE SETMANA MIGDIA 
15 05/06/2003 22:08 ESTRENES DE TV3: LA MARI 
16 08/01/2003 14:29 TELENOTÍCIES MIGDIA 
17 21/04/2003 21:44 HISTÒRIES DE CATALUNYA: EL PODER 
18 13/02/2003 21:44 ESPECIAL INFORMATIU: UN PROBLEMA DE PES 
19 22/08/2003 22:31 FUTBOL TROFEU JOAN GAMPER: BARCELONA - BOCA JUNIORS 
20 27/05/2003 22:09 JET LAG:  AVORRIMENT 
21 27/05/2003 20:59 TELENOTÍCIES VESPRE 
22 26/08/2003 21:48 FUTBOL COPA CATALUNYA: ESPANYOL - BARCELONA 
23 08/07/2003 22:15 AMB LLENGUA O SENSE 
24 28/10/2003 21:43 DINAMITA 
25 03/01/2003 21:56 MAJORIA ABSOLUTA  (INSTINTS) 
26 28/12/2003 20:33 TELENOTÍCIES CAP DE SETMANA VESPRE 
27 27/02/2003 21:45 EL DOCUMENTAL: VIVINT AMB MICHAEL JACKSON 
28 20/07/2003 22:13 30 MINUTS: UNA MANSIÓ AL MAR 
29 15/12/2003 21:44 VETERINARIS 
30 24/01/2003 21:40 EL CIM 
31 24/11/2003 21:43 DOCUMENTAL: NFUMU NGUI: EL GORIL·LA BLANC 
32 23/12/2003 21:40 ELS REIS DEL BARÇA 
33 31/12/2003 23:42 CAMPANADES CAP D'ANY  (DES DE LA PLAÇA DE SANT ANDREU) 
34 24/11/2003 22:43 DOCUMENTAL / UN GORIL·LA SINGULAR 
35 28/12/2003 21:48 RESUM INFORMATIU ANY (2003: NO A LA INDIFERÈNCIA) 
36 02/07/2003 22:13 CATALUNYA DES DEL MAR 
37 22/09/2003 21:41 EL MEU AVI  (JOAN CAPRI) 
38 02/01/2003 15:31 TEMPS DE SILENCI  (SABER TRIAR) 
39 24/04/2003 21:44 LA GRAN PEL·LÍCULA: ON HI HAGI ELS DINERS 
40 10/03/2003 21:35 QUI CORRE VOLA 
    

Només una emissió per programa 
Font: TNS    

 
 
 



 
 
C+ 2,2        
LA2 5,8        
K3-33 6,8        
ALTRES 7,1        
ANT3 18,2 
TV1 18,6 
TL5 20,3 
TV3 21,1 
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Tipologia de programes 2002 2003 

 
Entreteniments 74,36% 1.498 h    72,79 % 
Dramàtics   6,92%    158 h      7,68 % 
Documentals / Nous formats   18,72%    402 h    19,53 % 
  2.058 h
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Tipologia de programes 2002 2003 
 

Entreteniments 45%  49 % 
Dramàtics 28%     27 % 
Documentals / Nous Formats  27%   24 % 
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TV3 - 
65,1%

33 - 24,1%

K3 - 10,8%

 
   
 
 
        
 

 

HORES 
% 

TV3 1.339 65,1 
33 497 24,1 
K3 222 10,8 
 2.058  

 
 
 

Despesa producció per canal 
 

TV3 - 
78,9%

33 - 15,6%
K3 - 5,5%

 
 
 
 
 



>�����8	�
	��
 
 
=������ ��� ����&� ���� �!��"������ �� �'X�����)!��!��-��� ������������� ��� ���
����� ��$���%���!�%���8� ������������ �� ��������  ���� ����%�� �� ������E��!����&�
��%������ ��� �,������1�!�#� �� ���%�� �!!�#&� �$%����#� �� ��� ����"���#� �,�����
������������%��� ��������$�� ���!������4�3+�
�
=����  ��� %������ *�.��� ��������&� �'-�� ��%����� ��� !�������  �� "C ���  ��
�'���� ��0���"�����&�����-��%���������������������� �,����+������&��'-��-���
���� �����������%���� ��������1�!�#&����������,�� � ��!������� �)!��!+����.��
 ���������������'-���$�!����� �����,��������� '������E��!�#� �������!�������
 ���'���� ���&�����%�����.�����!*������ �,�����+�
��������!������� '���� ������"���-����������� ���%���#�P&������'-�� ����� ��
�'����%��������!�������%��������,�����!�#� �� �!������"�����������!��7��!�+�
�
�
�
�
�
�
�����%���!�#� �����
�3�3�%��������"�������������-��%���)����%������'��%���
 ��������1�!�#�����!��%����5-������!��������!*����&���.������./�!���&������
,��"� ��� ��"C �����.��� ��!� ��&������6����%�����������%���!����� '����,��+�
0��� ���� ��� �� ��%���&� �'-��� � ������ ���� ������E��!����� >����,��&� �����
!�� �!�����&� $��$�� ������*��!�?� ��� ���� � ���!�� �� ����� ����$� ��� �0�&� ��
�'-������� ���������%�����������%������ �%�� )�!���� ���'� ���!�� ����+JJ�
H'-����������� ���������� ������%������ ��,���-��#� '�!���!�#� '��!�� ��� ��
������������������E��!����&�����!����$�,��$������"���������"�+�
�
��� ����������1�!�#�  �� ��� %�� �!!�#� > �,������1�!�#?� �'-�� ��%���������
!��%��������� ��� ����%��,������ ������������ ������ �� ��� ���=�!������!�#�
 �������������+���������� '��(&�������.��� '-����� ��"C �����!��%��� �����
�'��$�����.����1�����%����/�������+���&���������������%��!�����,�� ��"C ����
 '������������%�� �;������/��L��������������� �,�����-��!���!��� ���@PQ����
BPQ+�
�
���� ��"�������������'-������� ���� �������%��/�!��� ��� ����,� ��� �����-���
%���)�� �����L��� ��� ����������!����� �)!��!��  '�����������&� �� �'-���
��!��������� ��� ���.���  '-����� �� ����&� ��� ���.���  '��,������ �� ����
����!����� '�������&� %��� ��������%����� �� ���� ��!��������� !���$�����  ����
�������+���-���� ���.���'-����%����� ��� ����������!�����!������� �����������
>�� ��� ��� !������&� $��$�&� ���"� ���  �� .��$�?� �� �'-�� !��%������ ���
����������!����� �,����� '��%����+�
�
�'��(�������'-����%��������!�.������� ���������������� ����6���%��$� �����
�=�&� ���� /�� ����.�� ��� B�Q�  �� ��� %�.��!�#+� ���� ����� !������� ���������
������E�����-��� ������ ���� '��%�!��&���!�!��.�&�
������&�
���������� �������
�� #+�
���%��� ��������$�� ���!������4�3&�����!���������������� ���3�-����&�-��
��%��!��� ��� !������!!�#�  '��� ���� ��%���  �� @3�� ��&�  �����.�;���
��������"���������������%���#������1���� ��!������+����!������'-�� ����� �����
��!����,��� ���� �"��L� �� >��������  ��  �!������ "�������&� !*������
��.����1� ��&����������������*��!�?&�%����)�%�,������!��������-����!�����



%���#� ��%�� �!!�#� ��!��������� �� ��!������;���+� ���!������4�3����!�����
������������.������������ ��%�� �!!�#���������#� �,����+�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
 
 
 
 
	0&��	
��
 
 
� � � � � � � � �


�������� � � � � �
L�+����������.��;*�%��M� � � � � �

         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
��������-����%��������������(� ����!����!�#��)!�� �%��������&� ��%���� ������(��!����!������ �� �"���� �� �������

��"��������%�.��!��*��������������/*�����"����+� � � � � � �

�
�
�

N�$������������ �O�$�������*�%���L�#��$M� � � �
 
          
         
         
         
         
         



         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
����*�������������� ���������!�#���������������� 9��"����#������������ 9�� �)�!����������9-��"������!������� �&�����������

����,���� �"���� �� ���9�� �)�!��+� � � � � � �

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

� 0%���%���!22�� � � � � �
         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
/$��(�����$����� � � � � � � �

����8�0������!*�!��� ���9�!�%�!�#�����9-�����,������!��%������%�.��!�������!����� ��������%��,������ �

>��.����%��������&���!+?+�������!� ����� 9*�.�������������.�!��!����� �� ��!����$�#��9-��-�����,��� � �

���%�.��!��������������������(�+� � � � � � �

� � � � � � � � �

�9�!�%�!�#�%�.��!��*�����������,� ��������-��!��������������"����� )�!������9��L�+����&�������-�"�����!���������
������@&@�%����������"���� 9�!�%�!�#&�!���������������� ����!������>,�����������?����(����������� ���%��������
��%��(��+�
         
 
 
 
 

&>�N6��
�)�
�



�����������!!����� ��
*�������,� ��������"�����%���� ���%������!���.��!�#�
 ��� ��)����"������� �����&������������"��"������%��������%�������"��� ����
����!����� ��.� ���� ��%�!�� �������/��L���� ��� !�����!�!�#� �� ���������$���
�� �"��������� �����!���.��!�#+��

�

�'�!���!������� �� ���!���.��!�#� �����)����"�������"���������G������ �������
��(�I&�����"���!����,�����������%��%� ��A�+����/�"�����
���/�;!���������
%����,��� ������6��!�����'��%�!��!��+���
 
0����������������!��������&�����������������(� ������"�!�#� ���'�����!�����
 ��� �%��������&���.�������������� '�%�����1���������!�������� ���������������
�������� %�7%����  �� �'*���+� �������� �������!����!�#� -�� %���)�� ���
��!������� ��� ��� %�� �!!�#�  �� !��%��  '����%����!�#&� ��$C� !��� �'6��  ��
���/���� �$������ %��� ����.��� �� �������� ��%�!�� �������� -�.���������� ���
!����!������.����+���
�

�

�

H'-��!����L�����%��%��������%��,���������%������*�����%������!�!�#�%���
�������� ���� �!��� �� �� ���/*� �������&� ��.� �'�./�!����  '�!����,���� ����
"�����!�#�  �� ���� !��%��(��� !��%�����"��� ��  �� %��,�����+� ������� ����
%��,����&����������*� �������"������ ��%������������������ ������3&����*�
%����.��� �.������ ��������� ��.��� ���� ����������  �� ���� �������� !��%��(���
��.���������$�����,���,������������1�����=�%��������������!���+���

�


���;��%$��$�������

�

�'��(�������'-��%����� ������$�� ��� ����0���������%������+� ��.���������
����� �'-�� ��������� ��� !�����!�!�#� ��.� ���� ���.���� ����  �� ���� �� �'-��
�%�����1��� ��� ,����#�  ��  ����������� ��*����� .���!�*��!��  �� �'*�.���
 '� ��������!�#� ��%�������&� �� ���"��� �� ���������� �����"��� �����(� ���
 ���� ���0�����+���
������� ���!�#� ���!������� '�!!�������'����� ��%���!�%���������������E��!�����
 �������'-������"��� ���.��%��!�������+� H'-��� ������E���������"�������� ��
���"��� ���������������!���������� �����������%�!���� ���������,�� �����&�
��������� �!�����������!�#� ����%��,�������� ���� ���������� ���%����� ���
�������%��,����!�#+��
������� ��(� �'-�� !������ ��� ��� ����"�!�#�  �� ��� �������;����  �� ���+� ���
!��E��.���!�#� ��.� ��� =�%���������  �� :�������� �'-�� !����� ���� �C����  ��
G��������I� ���L�� ����!� ���� ����� %��� ���� ��� �� �'���)��!�� !��� �� ����
���!���������+� M�� ���� �������;���� ����� ����"� ���� ���� %������ ����
%���������1�!�#� ������!�#� �� �')%�!�� �� �'��(�>��� ��&� �����&�%����"���� ��
-�"���?+��
����!��%��(���!��%�����"���-���!������������!���� �������%��� ��� �����
%��,����!�#8� ��%����  �� ��� ��� �� �����&� ��%���  �� �� ��� >0����� 0����$�
�������!�����&� 
����  '��?� �� ��%���  �� �� ����,�+� ���� !��%��(���
 '�����������&�  ���*��!�&� !������ �� ��!!�#� ��� "�������  ���� ��� ��(�� -���
�����L������!�� �!�#� ��!� ���������%�� �!�������������� �����+������!�������



��.� ��� ������  ���� ��� ��(�� �'-��� ���� ����� ��%����  ��������� %��� ��������
�./�!�����!��!�����>%��%���!�#&�!��"�!��7���&�%��,����?+�

�

�
	$�5��+$��%�$����A�������

��� ����,�  �� �'��(� �'-�� ����.��� �� �!�� ��  �� !��E��.���!�#� ��.� ���������
��,����1� �����  '�!��"������ !��������� �� ����!���+� ����  ����!��� ��� :��!&�
�'�� �����&����������!������ ���������(�&������"��� ��H��,��&�H7���&�0������
���.��&���!+��

�

����%�$����'+��O����

����!�����06.�������-��!��������� ��������%�������� ���������%��,������ ��
���&�-����)������!��"� ������-����,����1����������7�����!��������.��'����!�#�
�����!������� ����%�������!������������ ����,� ���'��(�-����������>�� ��� ��
%�����&� ������  ���� H6%���&� ������  '�����&� ��!+?+� ���.�� -�� ������
�'��!����,� �� ��!��� ���������"������� ��������!����&� ��,��%�� ��/�.��������
 ��%�������� ��!�%�!��� ��+�J������������������ ��B+B3��"������+�

�

��$�$%��������$;������

\����� �� ���%����!�#� ��%��,�����&��'-�������L��� �'�%����� ��!���������
 '��� ������,�� %��� !�����!��� ��� %�� �!��+� � �������� ������),��� %������
����.����� ���������� ����������%�!C��!����.����������,������� �����%�����
!� ��,��%+����%������!�!�#� '-������� '������#� ������%����!��������.�����
��� ��,����� �������� �����$��� !�������+� ��� "�����  �� ��� %�� �!!�#� �'-��
������,��������������'��(���������+���

 
�
 

��	6��0��J6&����
 
 


��,�����������-������,����.���������%��!��������,�!�� ������� ���!��"����
 �����������.��'����!��!�#� '�!����&�����'*�.��� ������!�������.�������'��(�
�����-������������$��!�!�����������!����� ������������!��"����� ���"� �� ��
���� !�������� ���!������&� ���� �� �"��������� �������!������� �� ��,����
%��,���������,�����&� '����.�� �&������%��� ��������$�� ���!������4�3� ��
�'�����+�
�
��������������$!�%!�����������-���%������������������!��"�������,�!�� ����
��.�������%����������� ���%����������.��'�./�!���� '�!����,�����!�� ������
%��������������������.��������.���������������!��������� ��� �%������������
����!������������%����������!��"������ '���������!���!���C�������+�
�
0�������������!������4�3&�-����%�����������"��������� �����.�����+������
������������!���������%��������!�.�����3�-�����O� ����������������&���������
!������,����!������������!� �����.���������'-��-�,��� '����.���� ���� ������
!�� �!����� ��!���� ��� �!��������� ��� ��� !��"���� !��E��!���� ���� ���%��"���
�������������!�����+�



�
��� �������*�.��� �� �'� ��������!�#� ������!����� ��.�������'-��� �����(��� ��
��%������&� !��/��������� ��.� �������&� �"������ ��"������ �� ��������� ���
%��,������J�����.��'�./�!���� ����!����������,����#� �����!�����!��!�#���%���
������������!�����!�!�#�����������%��!������ ��!�����!��!�#� �� ���,����#� ��
�7�����+�
�
J���!������ ������,����#� ����!������-������ �������������O���%������ ��
������%���!�#�>�$!�%�������������(���* ��?�����"������!�����'��(�����+�
�
J��� ���!��� ��� ����"�!�#�  ��� 0�!���  '� -���#�  �� H��"���� :�������� ���
!��"���� ������"���#� ���������(�&����������������������� -���#�����������
!�����,��&� �� �'-��� � �%���� �� ���� !���!���C��������  ������!�����  �� H��"����
:�������+�
�
J��� !����L��� ��� ��,�!��!�#�  '��� %�!��&� ���� %��.�.������� ��� �*�
!���!���C�������������������� ��H��"����:�������&�������,����*���������!�����
��.������ ��������������!��"�+�
�
H'-�� ��,���� ��%�������� ��� ��������� ��%������ ��� �������"�� ��.���
%��"��!�#� �����!��� ��.�����+������� ���� ��%������ ������� ����� /�� �� �������
 '��(��'�"����!�#� �����!�������%����� ���������������������'��"��� ���"��&�
��$C�!��� ��� ��������  ��"�,��*�!���  �� ��� �����&� ��.� ��� %����!�%�!�#�  �� ���
�6���� '�!!� ������]��	0H+�
�
������"��� ��H���!!�#&����%����.������.�� ���!������� ��%�����������$�� �� ��
���� %�*!�������  '���� �����&� � -�� ���!���� O� !��!�����&� �'-�� ������� P� �� -��
,��������� ���� %�*!�������  �� �@3� ���� ������ ���"���������� ��  �� �3�  ��
�����!�#�0�����������+�
�
��� 0���  �� �����!�#� -�� ������ �����;�� ��/����*�������� %��� ���� �!!�����
� ��L� ������%���������)!��!&�!�����!�����D)�!��� �����!������ �!�#� ������
��"��� ��!����,����.*��!������ ��� �'��%�!��� ��$��$��� ������*������� �� ��
!�����!�!����&������)��'-�� �� ����!������%��!��� �� �,������1�!�#+�
 
��$7������!�������!�#� ����������!�#� �� �!!�#����!��E��!���� ��%���� ������-��
��,����!����������NOQ� �������!!������������"��� ���'�$��!�!��!�����%��,�����
�)!��!����%�������� ������� �!!�#+�
�
��� ��� )�!��� ��  ��������� ���  ��� ��  ���� !������ ��� ������ �*� ���� ��(��
"�������/��������������!�#�����������%�!�����1� �������*� ���,� ����%��������
���������������+�
�
���/��������� ��.� ��� =�%���������  �� 
*�������,� �'-�� ������,��� ��
����"������0�������������!���������� ��!�����!�!�#��� �������!�#&� ��������
�'���� ���������"��"����#�����������!��"������.��������!���������+�
�
��� !������#� ��!����,� ��  �� �'���� ��  �� ��� ��"�� "�����!�#� �� !�������!�!�#�
%������������-����,����������������.����&�����-������������������������� ���
��������%��"���&� ��%������������'-������� ��� ����������1�!�#&��������%��"���
%������ ���������������� ������3+�
�
��� �'*�.���  �� "�,��*�!���  �� ��� �����&� ��� H��"��� 
) �!� -�� ��%������� ����
%����!���� ����!����$��������) �!����%�!C��!��� �%������������������� �����



�����  �� 0����!!�#�  �� =� ��� 0��������+� H'-��� ���������!��� ���� ���� ���  ��
!�� �!�����  �� ���.���� ���  ��������� ���!��  �� �'��%����� �� �'-�� ���!���� ���
��"����,�!�#� ������*��!��  �� ����� ���� �!!� ����� �� ��!� �����  ���"����  ��
�'�!��"�������.����+�
�
H'-��������3N���!����$��������) �!�� ���'-�����)��@+NO3�!��������+�H'-��
%�� �;������ ������!�#� �� ����/���� ���%�� � ���%����!!� ����� ��.������ ��
�'-�� ��!��������� ����,�������� �'�.��������� %��� ��������� !������
>��!������������'-���*� ��!��������������������?����������������������"����
�� ����+�
�
�

B��$��%�������B:���A��B�+���������P�������;Q����(�
 
 
&0�
6� � � � � !22I�� !22!�� !22���
 

�������� � � � � �&�B� � �&O�� � 3&@@��

���������� � � � � �&AP� � �&ON� � �&N3�
�!!� ������.����� � � � �&�B� � �&�B� � �&@��
�!!� ����G����������I� � � �&@O� � �&��� � �&��N�
 
 
 
���������� �� %��� ���� ��� ��� H��"���  �� 0��"��!�#�  �� ���!��� ��.�����&� !���
 ����!��� ��� ��"�� !������ �!�#�  ��%���� ���� �� �������  �� �'��(� ����� �'-��
��!��%�����������%����.��� '�����������)���+���!�%��!�.� �� �'�"����!�#�
 �� ���!��� �'-��� !����L��� �� �%��!��� ���� �������� !����!�����+� H'-��� ����
�!!������������"���������)���� ������%���!�#� ��!*���,���&�%��������� ��
"�������1�!�#&�!*���,����%�����������"�������1�!�#� ��%��������+�
�
��� H��"���  �� 0��"��!�#&� ��.� ��� H��"��� 
) �!&� �����"�� ��� �'��,����1�!�#�
 '�� �"��������� ��.� ,���� %����!�%�!�#�  �� %6.��!� !��� ��� ������  ����
H6%���&� ��� 
����#&� ��� ������  ���� ��� ��(�&� ��!+� �� ��� ��� ��%��"���#�  ��
!������!!�#� �� �!�����&� �����.�!�#� '��%��������%��"���#� '�.���+�
�
���.���'-����������� ����� �������������������� ��!�����$�������������)�����
������1����,�����!��"������������� ���,�!����� �� ����������� ���������(�+�
�
J���%���������%��������� ��������$������ ������������������ ��%��"��!�#�
������%��.��������%������������!��,��� ����!�����%����������.�������������
%������+�
�
�� �������  '��(&� ��� H��"���  �� 0��"��!�#� "�� �������� ��� ���%����.�������
 '����,)�!���+��'����%� ��%������������"��!�#��������%���%���������$�����
"��%�������� �%�� ��� '����������"��+�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�� !�������!�#� ��� �������� ��,���� ��� ���� �� ,�*��!�� ���� �����!���$���
�'�"���!�#� �����%�����������$�������"�����,��.��� ��!�����!��!�#&���� �����.�!�#�
��� ,��%�� '� ��� �� ��$��&� �� ���� � ��� �������!�#�!�����%������� �� �'��(�
�����8�
�
 
 
CONTRACTACIÓ TVC A 31.12.2003     
(nombre de persones contractades l'últim dia del mes)    
      
 FIX INTERÍ OBRA EVENTUAL TOTAL 
Direcció 12 0 0 0 12 
Administració 26 1 0 0 27 
Gabinet de Direcció 81 13 13 2 109 
Informatius 270 30 55 26 381 
Esports 86 2 26 8 122 
Màrqueting 25 1 0 2 28 
Producció 321 23 82 36 462 
Tècnica/Explotació 522 61 52 71 706 
Comercial 33 1 0 0 34 
Recursos Humans/Seguretat 38 1 1 0 40 
Programació TV3 49 2 0 0 51 
Programació K3/C33 17 0 0 0 17 

TOTAL 1480 135 229 145 1989 
  

 
       
 
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 

MITJANA DE CONTRACTACIÓ DE TVC 2003    
(calculada a partir del nombre de persones contractades l'últim dia de cada mes) 
        
  FIX INTERÍ OBRA EVENTUAL PRÀCTIQUES TOTAL
Direcció  12 0 0 0 0 12
Administració 24 1 0 0 0 25
Gabinet de Direcció 78 14 10 3 0 105
Informatius  265 31 38 18 1 352
Esports  81 2 17 9 0 109
Màrqueting  25 1 0 1 0 27
Producció  311 26 88 28 0 453
Tècnica  516 62 37 46 0 661
Comercial  33 1 0 0 0 34
Recursos Humans/Seguretat 37 1 1 0 0 39
Programació TV3 50 2 0 1 0 53
Programació K3/33 16 1 0 0 0 17
TOTAL  1448 142 191 106 1 1888
        
        
        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PLANTILLA FIXA A 31.12.2003 TVC PER EDATS I SEXE    
        
        

  HOMES DONES TOTAL    

 Fins a 20 anys 0 0 0   

 De 21 a 25 anys 3 1 4   

 De 26 a 30 anys 25 18 43   

 De 31 a 35 anys 119 75 194   

 De 36 a 40 anys 230 178 408   

 De 41 a 45 anys 270 127 397   

 De 46 a 50 anys 174 63 237   

 De 51 a 55 anys 87 30 117   

 De 57 a 60 anys 44 15 59   

 De 61 a 65 anys 10 8 18   

 Més de 65 anys 1 2 3   
 TOTAL 963 517 1480   
 
 
 
        
 
         
        
        
        
        
        

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  HOMES DONES TOTAL    



 Mitjana 42,84 41,36 42,1   
 Moda 42 39 40,5   
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22%

67%

10%
1%

 
 
                
     Auxiliars (nivells A,B,C)           
                   
     Tècnics i redactors          
                   
     Comandaments  (caps de servei, productors, realitzadors i enginyers) 
                   
     Directius (caps àrea i caps departament)          
                



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Formació anys 2000, 2001, 2002, 2003 
 
 
 
 

 

Evolució quantitat cursos
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PORTADA I TITULARS

ACTUALITAT

ESPORTS

QUIOSC

TEMPS

ESPAI TRÀNSIT

SUMARI

ACTUALITAT

BORSES

ESPORTS

LA CULTURA

6:00

6:05

6:22

6:28
6:306:32

6:50

6:51
6:56

CAT ALUNYA MAT Í 6:00-7:00

6:35

6:40

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PORTADA I TITULARS
TEMPS
ESPAI TRÀNSIT
ACTUALITAT
ESPORTS
EL QUIOSC
L'HELICOPTER
DESCONNEXIÓ
TEMPS
ESPAI TRÀNSIT
ENTREVISTES I COMENTARIS
BREUS
L'HELICOPTER
ESPORTS
AGENDA DEL LLEURE

7:00
7:0
2

7:13

7:19

7:23

7:25
7:34

7:48

CATALUNYA MATÍ 7:00-8:00

7:03

7:05

7:35

7:37

7:51

7:53

7:56
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PORTADA /CONNEXIÓ

INFORMACIÓ

BREUS

DESCONNEXIÓ

RESUM/ULTIMA
HORA/BORSA/PREV.
TEMPS/TRÀNSIT 

14:00

14:06

14:23

14:25

INFORMAT IU MIGDIA 
14:00-14:35

14:30
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PORTADA
TEMPS
ESPAI TRÀNSIT
INFORMACIÓ
L'ALTRE INFORMATIU
TITULARS
TEMPS
INFORMACIÓ
BREUS
CULTURA
BORSA
DESCONNEXIÓ 
RESUM ACTUALITAT
TEMPS
TRÀNSIT

19:00
19:01

19:29
19:3

2
19:3
54

19:37

CATALUNYA VESPRE 19:00-20:05
(FINS SETEMBRE)

19:47

19:5
0

19:55

19:06

19:26
19:57

20:00
20:0
3

20:04

 



 
 
 
 
 
 
 
 

PORTADA

TEMPS

ESPAI TRÀNSIT

INFORMACIÓ

DESCONNEXIÓ 

TITULARS

TEMPS

ESPAI BORSA

TEMA DEL DIA

BREUS

LA RESPOSTA/CARA A
CARA/ENTREVISTA
RESUM ACTUALITAT

19:00
19:01

19:3
0

19:35
19:3
454

19:37

CATALUNYA VESPRE 19:00-20:05
(A PARTIR SETEMBRE)

19:42

19:4
4

19:02

19:0
7

19:25

20:00
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PORTADA

ACTUALITAT

ESPORTS

NOTICIES

CORRESPONSALS

CULTURA I ESPECTACLES

POEMA

TERTULIA

22:00

22:02

22:30

22:37

22:43

CAT ALUNYA NIT  22:00-23:00

22:45

22:10

22:12

TERTULIA

TRUCADES OIENTS

CANÇÓ

OPINIÓ PÚBLICA

23:00

23:30

CAT ALUNYA NIT  23:00-24:00

23:40

23:43
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INFORMACIÓ
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TEMPS
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CAP DE SETMANA 
(14:00-14:30)

14:05

14:29

14:25
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BREUS
TEMPS

CAP DE SETMANA 19:00-
19:30
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CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES SEVES 
EMPRESES FILIALS. CONSOLIDAT.  









1.1.-  INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA 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 2003 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,  Intracatalònia, SA i Activa 3, IT Solutions and Technologies, 
SL Aquest informe inclou: 

• Comptes anuals individuals i consolidats de l'exercici 2003. 

• Memòries corresponents a l'exercici tancat de 2003. 

 

Aquest informe 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 30/2002 de 30 de desembre de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2003. 

Els comptes anuals adjunts es presenten tant individualitzats com consolidats atès el caràcter 
de les entitats dependents i del propi ens, atesa  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 2003, 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 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 perquè 
s’aprovi a la Junta General de Societats, d'acord amb la llei de Societats Anònimes amb la 
publicitat que correspon a aquest 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 30/2002 de 30 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 amb 
els 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, actualitat, 
tècnica, comercial i economicofinanceres. 



Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002
Situacions transitòries finançament 539.762.050 539.762.050 Fons propis (nota 8) -168.410.110 -73.356.579
    Situacions transit.finançament (nota 3.1) 539.762.050 539.762.050 Patrimoni

    Patrimoni 430.684.775 343.719.775
Immobilitzat 151.246.664 177.701.388

Immobilitzat immaterial (nota 3.2 i 4) Resultats exercicis anteriors
    Despeses primer establiment 34.925 0     Resultats negatius d'exercicis anteriors -417.076.355 -272.372.662
    Despeses recerca i desenvolupament 1.559.840 2.005.095
    Instal·lacions immobles lloguer 740.727 0
    Propietat industrial, concessions i altres 291.245 253.847
    Aplicacions informàtiques 9.649.309 6.401.688 Pèrdues i guanys Consolidat
    Fons de produccions 306.112.629 279.956.069     Resultat de l'exercici Consolidat -182.208.601 -144.703.692
    Fonogrames 316.487 310.514     Resultat de l'exercici atibuible a Socis Externs 190.071
    Avenços 11.492.010 13.578.933
    Drets bens arrendament financer 1.984.946 1.984.946 Interessos socis externs 45.636
    Amortització -231.561.232 -182.147.958

100.620.886 122.343.134
Immobilitzat material nota 3.3 i 5) Ingressos a distribuir 5.793.279 8.086.977
    Terrenys, edificis i construccions 16.515.960 16.398.294
    Instal.lacions tècniques 62.220.384 55.006.921 Subvencions 5.011.371 7.379.271
    Mobiliari i altres instal.lacions 26.034.708 25.137.785
    Equips informàtics 5.404.985 4.498.386 Diferències positives de canvi 781.908 707.706
    Elements de transport 531.015 530.347
    Avenços i immobilitzat material en curs 2.268.563 1.420.261
    Altre immobilitzat material 8.435.681 5.666.493
    Amortitzacions -73.687.288 -68.894.158

47.724.008 39.764.329 Provisions per riscos (nota 3.12 i 9) 2.194.211 2.037.196

Immobilitzacions financeres (nota 3.4 i 6) 0 0 Provisions per impostos  i riscos 2.194.211 2.037.196
    Participacions posades en equivalència 0 9.618.043
    Crèdits a empreses posades en equivalencia 0 24.040
    Cartera de valors a llarg termini 3.607.162 26.687.059
    Crèdits a llarg termini 66.111 66.111 Creditors a llarg termini 814.520.432 741.276.918
    Dipòsits i fiances constituïdes 82.052 107.194
    Provisions -853.555 -20.908.522 Deutes amb entitats de crèdit (nota 10) 814.520.312 741.276.798

2.901.770 15.593.925
Fiances i dipòsits rebuts 120 120

Despeses a distribuir 296.210 367.427
Drets adquirits i altres despeses 296.210 367.427

Actiu circulant 94.305.539 79.079.687 Creditors a curt termini (nota 10) 131.467.015 118.866.039

Existències (nota 3.6 i 7) Venciment curt de préstecs a llarg 37.514.095 22.614.680
    Material auxiliar, cintes i recanvis 1.959.757 1.684.520 Deutes amb entitats de crèdit 317.880 1.114.336
    Produccions i drets d'emissió 6.206.766 7.168.680 Interessos a curt termini 2.686.631 4.046.536
    Avenços 267.590 240.561 40.518.606 27.775.552

8.434.113 9.093.761
Deutors Creditors
    Clients i altres deutors 64.986.101 48.732.249     Factures pendents de rebre 23.239.571 37.252.920
    Empreses posades en equivalencia 19.152.156 12.687.946     Proveïdors i altres creditors 39.753.157 37.681.731
    Personal 372.851 428.218 62.992.728 74.934.651
    Administracions públiques 3.777.346 3.150.866
    Provisions per insolvències -4.373.150 -4.237.225 Deutes amb empreses posades en equivalència 16.949.593 3.564.441

83.915.304 60.762.054
Inversions financeres temporals Creditors no comercials
    Altres crèdits 0 179.969     Personal 3.855.415 4.077.225

0 179.969     Administracions públiques 5.944.522 5.913.576
9.799.937 9.990.801

Tresoreria
    Caixa i bancs 1.070.539 919.215

Ajustaments per periodificació Ajustaments per periodificació
    Despeses anticipades  nota  (3.8.1) 885.583 8.124.688     Ingressos anticipats (nota 3.8.2) 1.206.151 2.600.594

Total actiu 785.610.463 796.910.552 Total passiu 785.610.463 796.910.552

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials
Balanç de situació a 31 de desembre de 2003 i 2002 (quantitats en euros)

 



Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002
Aprovisionaments Import net xifra de negocis (nota 12.1)
    Consum de material auxiliar i recanvis 4.001.093 3.270.151     Publicitat 139.746.714 127.586.427
    Despeses externes 81.521.611 88.252.202     Altres vendes 30.284.485 49.018.245

85.522.704 91.522.353     Prestació de serveis 1.966.464 1.618.379
    Rappels -4.111.882 -3.139.917

Variació d'existències 167.885.781 175.083.134
    Produccions 1.021.763 0

Despeses de personal (nota 12.3)
    Sous i salaris 100.431.782 93.194.501 Increment d'existències
    Càrregues socials 25.729.954 22.953.516     Produccions 118.683 3.461.001

126.161.736 116.148.017
Amortització de l'immobilitzat Treballs per a l'immobilitzat immaterial
    Dotacions de l'exercici (nota 3.2 i 3.3) 75.765.672 73.874.261     Treballs realitzats per l'empresa 15.560.867 13.049.624

Provisions per insolvències
    Dotació de l'exercici 307.170 596.895 Altres ingressos d'explotació

    Ingressos accessoris 5.415.128 4.304.704
Altres despeses d'explotació     Subvencions (nota 12.2) 43.357.992 47.518.668
    Serveis d'empreses i professionals 22.015.682 20.190.717     Provisions per insolvències aplicades 119.365 7.168
    Subministrament, comunicacions i enllaços 20.608.279 19.221.184 48.892.485 51.830.540
    Altres serveis exteriors 27.050.093 24.046.825
    Tributs 588.924 765.241

70.262.978 64.223.967
Beneficis d'explotació Pèrdues d'explotació 126.584.207 102.941.193

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 27.922.334 31.276.103     Interessos 306.645 702.749

Variació provisions d'inversió financera (nota 6) 0 183.522
Diferències de canvi Diferències de canvi
    Diferències negatives 1.987.287 1.107.997     Diferències positives 2.549.537 1.401.295

Resultats financers positius Resultats financers negatius 27.053.439 30.463.578
Participacions en resultats societats
posades en equivalencia (nota 6) 12.617.093 10.847.929

Beneficis de les activitats ordinàries Pèrdues de les activitats ordinàries 166.254.739 144.252.700

Pèrdues procedents de l'immobilitzat Beneficis procedents de l'immobilitzat
    Baixes d'immobilitzat: Valor residual 1.082.112 1.639.642     Baixes d'immobilitzat material: Ingressos 332.465 173.054

Despeses extraordinàries Ingressos extraordinaris
    Despeses i pèrdues extraordinàries 1.708.439 724.238     Ingressos extraordinaris 1.619.949 616

Pèrdues d'altres exercicis Subvencions de capital
    Despeses i pèrdues exercicis anteriors 480.407 421.301     Traspàs a resultat de l'exercici 3.559.638 1.676.808
    Dotació immobilitzat (nota 2.2.1) 19.283.343

19.763.750 421.301 Beneficis d'altres exercicis 
Pèrdues participacions capital     Ingressos i beneficis exercicis anteriors -47.320 483.711
    Pèrdues en participacions d'empreses associades 0 0

Excés de provisió participacions
     Excés de provisió participació empresa 1.084.844

Resultats extraordinaris positius Resultats extraordinaris negatius 16.004.725 450.992

Beneficis abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos 182.259.464 144.703.692
    Impost sobre societats 50.863 0
Resultat consolidat de l'exercici (Beneficis) Resultat consolidat de l'exercici (Pèrdues) 182.208.601 144.703.692

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials
Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2003 i 2002 (quantitats en euros)

Resultat de l'exercici (pèrdues)  (182.208.601)  (144.703.692)

 (95.243.601)  (73.407.261)
Aportacions Generalitat de Catalunya enregistrades a Fons Propis 86.965.000 71.296.431
Resultat de l'exercici després d'aportació

Estat d'informació addicional dels exercicis anuals acabats el 31 de desembre de 2003 i 2002

   



CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES SEVES 
EMPRESES FILIALS. CONSOLIDAT. 

Memòria corresponent a l’exercici anual tancat a 31.12.2003 

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 en què 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 amb els 
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 continuació es detallen les societats dependents i associades, consolidades durant l'exercici 
2003: 

Participació Capital Social Mètode consolidació

Televisió de Catalunya, SA. 100% 148.014.399 Integració Global

Catalunya Ràdio SRG., SA. 100% 10.526.986 Integració Global

CCRTV Serveis Generals, SA 100% 2.500.210 Integració Global

TVC Edicions i Publicacions, SA 100% 60.101 Integració Global

CCRTV Interactiva, SA. 100% 3.065.162 Integració Global

TVC Multimèdia, SL. 100% 10.937.360 Integració Global

TVC Netmèdia Audiovisual, SL. 100% 938.136 Integració Global

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

Intracatalònia, SA. 51% 1.803.040 Integració Global

Audiovisual Sport, SL. (AVS) 20% 6.220.475 Posada en equivalència

 

Les Societats, VANG –3 Publicacions, SL. i Portal Salut i Qualitat de Vida, SL, de les quals es 
posseeix una participació igual o superior al 20%, no s’han inclòs en el perímetre de 
consolidació atesa 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 marxandatge, 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, 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, el 
desenvolupament i l’explotació comercial d’aplicacions informàtiques i la prestació de serveis. 
El domicili social és a Sant Joan Despí (Barcelona) 

 

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. Durant l’exercici 2003 s’ha inclòs en el perímetre 
de Consolidació. El domicili social és a la ciutat de 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  producció, programació, comercialització i distribució 
de programes audiovisuals de tot tipus d'esports. 

 

2.2. Comparació de la informació  

2.2.1. Fons de produccions 

Fins a l’exercici 2002, el criteri de depreciació de les sèries de ficció de producció pròpia 
(activades dins l’epígraf de Fons de produccions de l’Immobilitzat immaterial) era lineal a 5 
anys pel 90% del cost amb una depreciació addicional del 10% a l’emissió, cosa que generava 
una amortització anual del 18% sobre el cost total. El criteri emprat contenia com a premisa les 



possibilitats de venda d’aquestes produccions. Com a resultat de l’experiència acumulada, de 
la qual es desprèn un ús majoritàriament intern d’aquestes produccions (atesos els bons 
resultats d’audiència i per tant comercials d’aquestes produccions) més que no pas una 
comercialització externa (venda) de les mateixes, s’ha considerat més adient, a partir de 
l’exercici 2003, depreciar-les exclusivament en base a un criteri d’emissió (vegeu nota 3.2.3). 
L’efecte d’aquest canvi de criteri comptable ha suposat una menor dotació per amortitzacions 
de l’exercici 2003 de 45.511 euros, i un càrrec a resultats extraordinaris (pèrdues d’altres 
exercicis) de 19.283.343 euros. 

Fins a l’exercici 2002, les coproduccions (activades dins l’epígraf de Fons de producció de 
l’immobilitzat immaterial) s’amortitzaven principalment de forma lineal a 5 anys pel 90% del cost 
activat, generant una amortització anual del 18%, amb una depreciació addicional del 10% a 
l’emissió. A partir de l’exercici 2003, s’ha reestimat el període d’amortització en línia amb la 
pràctica del sector i en base a la qual la societat ha aplicat sobre les coproduccions activades 
fins a 31 de desembre de 2002 (addicionalment al 10% a l’emissió), una amortització anual del 
33% sobre la part de cost no considerada dret d’antena o d’emissió, en lloc del 20% sobre 
l’esmentat cost (o, el que és el mateix, el 18% sobre el cost total) aplicat fins a l’exercici 2002. 
L’efecte d’aquest canvi d’estimació sobre la dotació a l’amortització de l’exercici 2003 ha estat 
una major dotació de 4.091.020 euros, i un major traspàs a resultats d’1.151.460 euros per les 
subvencions de capital associades a aquestes coproduccions. 

2.2.2. Drets audiovisuals esportius 

Tal com s’indica a la nota 16, a partir de la temporada 2003-2004, i com a conseqüència dels 
acords establerts entre les parts indicades, els drets adquirits per TVC als clubs de futbol i 
cedits a Audiovisual Sport, SL (AVS) es liquiden directament entre AVS i els clubs de futbol, i 
TVC deixa de ser intermediari en la liquidació d’aquests drets. Això suposa que, mentre al 
compte de resultats de l’exercici 2002 hi ha enregistrats una despesa (aprovisionaments) i un 
ingrés (altres vendes –import net de la xifra de negoci) pel mateix import de 36 milions d’euros, 
en l’exercici 2003 només hi figura com a ingrés i despeses pels mateixos conceptes la part 
corresponent al primer semestre de l’any per import de 19 milions d’euros, corresponents a la 
segona part de la temporada 2002 – 2003. 

 

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, tots avalats  
per la Generalitat de Catalunya, per tal de finançar les seves activitats pròpies. Tenint en 
compte l’evident dependència econòmica, actual i futura, de la CCRTV i les seves empreses 
filials a la Generalitat de Catalunya, i 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 2003, quedant recollit l’efecte de 
la contrapartida a aquesta data com més valor dels fons propis consolidats de la CCRTV. 



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 de producció aliena: 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 i sèries de ficció de producció pròpia: valorats 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 de producció aliena 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 sèries de ficció de producció pròpia diàries es deprecien un 70% en la primera emissió, 
un 20%, en la segona i un 10%, en la tercera; i la resta de sèries de producció pròpia un 
60%, en la primera, un 20%, en la segona i un 10%, en la tercera i quarta emissió. Vegeu 
canvi de criteri durant l’exercici 2003 a la nota 2.2. 



 

• Les coproduccions s’amortitzen de la manera següent: 

Els contractes de coproduccions signats amb les productores que estableixen 
explícitament quina part del cost total del contracte és assignada a drets d’antena o 
d’emissió (pràctica més habitual en els contractes signats a partir de l’exercici 2003), 
aquests drets s’amortitzen en base al nombre d’emissions contractades, amb la mateixa 
distribució percentual que els drets d’emissió de pel·lícules i sèries de producció aliena 
(vegeu quadre anterior). Si el contracte signat no té explícitament valorat el dret d’antena 
o d’emissió, aquest es valora en un 10% del total cost d’adquisició, i s’amortitza en la 
primera emissió. En tots els casos, la part del cost no considerada dret d’antena o 
d’emissió s’amortitza linealment en un 33% anual.  

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 6 anys. En tots els casos, 
quan s’estima que la producció no tindrà pròximes emissions, s’efectua la seva 
regularització.  

 

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 a avenços o immobilitzat en curs. 

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 traspassen 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, i 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 o al valor de 
mercat, si aquest últim fos inferior. Això no obstant, en experimentar una reducció no temporal 
en el seu valor, els saldos comptables també es redueixen per reconèixer aquesta disminució.  

3.5. Deutors i creditors no comercials 

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

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 cost de fabricació, que inclou 
els costos posteriors a l’obtenció del màster de la mateixa manera que els derivats de la 
reproducció seriada. 

 

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 i amb productores. 

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 cobraments anticipats de contractes publicitaris. 

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.  

Els saldos al tancament en moneda estrangera que han estat assegurats es converteixen al 
tipus de canvi assegurat. Si les diferències resultants de la citada valoració són negatives, 
s’imputen a resultats, i si són positives, s’imputen a l’epígraf de balanç d’ingressos a distribuir. 



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 sèries de ficció. Es 
traspassen a resultats de l’exercici a mesura  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, tenint en compte la 
situació específica de cada deutor. 

3.13. Provisió per a impostos i riscos 

La provisió per a 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 les 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 deriva. 

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. 

4. Immobilitzat immaterial 

4.1. Projectes Recerca i Desenvolupament 
Els moviments del compte han estat els següents: 

Saldo inicial 2.005.095

Addicions 507.014

Traspassos (952.269)
Saldo final 1.559.840

La dotació per amortització de l'exercici 2003 ha estat de 190.622 euros, i l’amortització 
acumulada és de 381.244 euros. 

4.2. Propietat industrial, concessions i altres 
Els moviments del compte han estat els següents: 

Saldo inicial 253.847

Addicions 37.398
Saldo final 291.245

La dotació per amortització de l'exercici 2003 ha estat de 14.957 euros, i l’amortització 
acumulada és de 117.618 euros. 

4.3. Aplicacions informàtiques 

Els moviments del compte han estat els següents: 

Saldo inicial 6.401.688

Addicions 2.068.708

Traspassos 1.190.692

Baixes (11.779)
Saldo final 9.649.309

La dotació per amortització de l'exercici 2003 ha estat de 1.483.979 euros, i l‘amortització 
acumulada és de 4.334.145 euros. 



 

4.4. Drets sobre béns d’arrendament financer 

Durant l’exercici 2002, TVC va incorporar un import d’1.984.946 euros en aquest  epígraf que 
corresponen a dos contractes amb una durada 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 2003 té un 
saldo de 296.210 euros. 

4.5. Fons de produccions  

Durant l’any 2003, TVC ha incorporat un import de 12.353.234 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 51.426.491 euros, dels quals 
22.501.067 euros corresponen a l’any 2004, 15.041.807 a l’any 2005,  9.852.209 euros a l’any 
2006,  4.031.408 euros a l’any 2007 o posteriors. 

 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.  

S’han aprovat projectes a 31 de desembre de 2003 corresponents a aquest acord per import de 
18.388.738 euros. L’import de les recepcions comptabilitzades fins a 31 de desembre de 2003 
ha estat de 2.393.781 euros, dels quals 2.014.752 s’han registrat com a inversió en 
l’immobilitzat immaterial “Fons de Produccions” de TVC en l’exercici 2003. 

Els moviments del compte han estat els següents: 

Saldo inicial 279.956.069

Addicions 64.530.620

Baixes (38.374.060)
Saldo final 306.112.629

 



 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 2003 
el qual fa també referència al cost dels elements totalment amortitzats. 

L’immoble on Catalunya Ràdio SRG, SA desenvolupa la seva activitat, té enregistrada una 
condició de vinculació de l’ús de l’immoble fins a l’any 2018, el qual ha de ser destinat a les 
finalitats pròpies dels serveis públics de radiodifusió. 

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 els elements de l'immobilitzat material, del grup CCRTV. 

5. Immobilitzat material 

 

La dotació per amortització ha estat la següent: 

Saldo inicial (178.776.709)

Addicions (85.044.866)

Baixes 37.550.895
Saldo final (226.270.680)



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

totalment
31/12/02 traspassos traspassos 31/12/03 31/12/02 2003 traspassos 31/12/03 31/12/03 amortitzats

Terrenys, edificis i construccions 16.398.294    122.765    5.098    16.515.960    6.128.294    482.427    2.798    6.607.923    9.908.037    0

Instal.lacions técniques 55.006.921    9.543.673    2.330.210    62.220.384    44.702.814    4.151.328    2.285.053    46.569.089    15.651.296    28.756.788

Mobiliari i altres instal.lacions 25.137.785    1.539.416    642.493    26.034.708    13.150.136    1.069.309    528.769    13.690.676    12.344.031    13.609.583

Equips Informàtics 4.498.386    1.280.839    374.240    5.404.985    2.208.094    1.117.271    313.162    3.012.203    2.392.782    930.986

Elements de transport 530.347    760    92    531.015    347.372    82.975    92    430.255    100.760    116.061

Altre immobilitzat material 5.666.493    3.018.209    249.022    8.435.681    2.357.448    1.188.158    168.464    3.377.142    5.058.539    1.307.891

Avenços i immobilitzat mat. en curs 1.420.261    1.213.234    364.932    2.268.563    0    0    0    0    2.268.563    0

108.658.487    16.718.896    3.966.087    121.411.296    68.894.158    8.091.468    3.298.338    73.687.288    47.724.008    44.721.309 

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES SEVES EMPRESES FILIALS. CONSOLIDAT
Quadre evolutiu de l'immobilitzat material durant l'any 2003 (en euros)

Cost històric Amortització acumulada

 



 

6. Immobilitzacions financeres 

Els moviments d'aquest epígraf durant l’exercici 2003 han estat els següents: 

 

Saldo a Addicions Baixes Traspassos Saldo a

31/12/2002 31/12/2003

Participacions posades en equivalència 9.618.043 2.999.050 (12.617.093) 0

Crèdits a empreses posades en equivalència 24.040 (24.040) 0

Cartera de valors a llarg termini 26.687.059 1.084.830 (23.772.956) (391.771) 3.607.162

Crèdits a llarg termini 66.111 66.111

Dipòsits i fiances constituïdes 107.194 7.472 (32.614) 82.052

Provisions (20.908.522) 19.908.526 146.441 (853.555)

15.593.925 4.091.352 (16.538.177) (245.330) 2.901.770

6.1. Crèdits i participacions en empreses posades en equivalència. 

El saldo d'aquest epígraf inclou les participacions següents: 
 

Saldo a 
31.12.2002

Addicions i 
traspassos

Baixes i 
Traspassos

Reduccions i 
depreciacions de 

l’exercici
Saldo a 31.12.2003

Valor net de la 
participació en AVS 9.618.043 2.999.050 (12.617.093)

(24.040)

0

Crèdits a empreses 
associades (AVS) 24.040 0

6.1.1. 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 producció, programació, comercialització i distribució de 
programes audiovisuals de tot tipus d'esports. 

Els fons propis d’AVS a 31 de desembre de 2003 eren negatius per un import de 36.285 milers 
d’euros i, per tant, el valor net  comptable de la participació de TVCM en AVS era de 0 euros. 

El 30 de juny de 2003, els socis d’AVS van acordar la concessió d’un préstec mercantil per un 
import màxim de 160 milions d’euros, destinat a la cancel·lació d’un préstec sindicat de 30 de 
juny de 1998 concedit a AVS i avalat pels socis, directament o a través de societats dels seus 
grups, en funció de la seva participació en el capital de la societat. Tal com s’estableix en 
l’esmentat contracte, l’efectivitat de les obligacions assumides pet TVCM quedaven subjectes 
temporalment a la condició suspensiva d’obtenció de l’autorització del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya. Atenent aquesta situació, TVCM i Sogecable vam acordar que 
Sogecable fes entrega, també amb caràcter temporal, d’un import dels 30 milions d’euros que 



 

corresponia realitzar a TVCM. En la Junta General de Socis d’AVS de data 22 de desembre de 
2003, els socis van acordar revisar els acords relatius al finançament d’AVS adoptats al  mes 
de juny, en el sentit de substituir l’operació de préstec per alguna altra forma de finançament. 

La Junta General de socis d’AVS en data 10 de febrer de 2004, per tal de restablir l’equilibri 
patrimonial, va aprovar un augment de capital de 42.492 milers d’euros i posteriorment una 
reducció de capital pel mateix import per compensar pèrdues acumulades fins al 31 de 
desembre de 2003.  En acord de govern de data 8 de juny de 2004, es va aprovar la 
corresponent aportació per part de TVCM a AVS per un import de 8.498.311 euros. 

6.2. Cartera de valors a llarg termini. 

Els moviments de l’exercici han estat els següents: 

Saldo a 
31.12.2002

Addicions i 
traspassos

Baixes i 
Traspassos

Depreciació de 
l’exercici

Saldo a 
31.12.2003

Participació en DTS 19.908.526 (19.908.526) 0

Provisió per depreciació DTS (19.908.526) 19.908.526 0

Valor net de la participació en DTS 0 0

Participació en       VANG-3 987.120 987.120

Provisió per depreciació VANG-3 (790.690) (790.690)

Valor net de la participació Vang 3 196.430 196.430

Participació en Portal Salut i Qualitat de vida 158.100 158.100

Provisió per depreciació Portal Salut (50.734) (50.734)

Valor net de la participació Portal Salut 107.366 107.366

Participació en F.O.R.T.A. 164.984 164.984

Participació en Mediapark, S.A. 5.076.557 (3.864.430) 1.212.127

Provisió per depreciació Mediapark (12.131) (12.131)

Valor net Mediapark 5.064.426 1.199.996

Participació en Sogecable 0 1.084.830 1.084.830

Participació en Intracatalonia 391.771 (391.771) 0

Provisió per depreciació Intracatalonia (146.441) 146.441 0

Valor net Intracatalonia 245.330 0

TOTAL 5.778.537 2.753.607



 

 

6.2.1. 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 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 2003 eren de 475.573 euros i, per tant, el 
valor net comptable de la participació de TVCM en VANG-3 era de 237.786. 

6.2.2. 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 2003 eren 
d’1.307.749 euros i per tant, el valor net comptable de la participació era de 116.903 euros. No 
obstant això, seguint un criteri de prudència, el valor de la participació en l’actiu es manté en 
107.366 euros després de la provisió per depreciació de la participació efectuada el 31 de 
desembre de 2002. 

6.2.3. Participació en un 2,6790% del capital social de Mediapark, S. A. (MP)  

El 18 de desembre de 2003, TVCM ha venut un 8,541% del capital social de Mediapark pel seu 
valor nominal per acord de Govern de data 2 de desembre de 2003. 

La inversió de Mediapark, S. A. està valorada a preu de cost. Els fons propis d’MP a 31 de 
desembre de 2003 eren de 67.553.000 euros i, per tant, el valor net comptable de la 
participació de TVCM era d’1.809.745 euros. 

6.2.4. Participació en 0,05282% del capital social de Sogecable, S. A. 

En data 2 de juliol de 2003, TVC Multimèdia va subscriure i desemborsar 66.554 noves accions 
de Sogecable de valor nominal 2 euros i 13,51 de prima d’emissió cadascuna  aportant la 
totalitat de les accions de DTS, que representaven l’1,79% del seu capital social. La valoració 
de les accions és la que correspon a la cotització borsària el dia de l’operació de canvi de les 
accions. 

 

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 2003 és el 
següent: 

PRODUCCIÓ INTERNA: programes propis 5.164.393

ACTUALITATS: documentals 592.139

PRODUCCIONS I DRETS D'EMISSIÓ 249.422

EDICIÓ MUSICAL: compact discs i musicassets 200.812

Total 6.206.766

 

8. Fons propis 

El patrimoni de la CCRTV, a 31 de desembre de 2003, és de quatre-cents trenta milions sis-
cents vuitanta-quatre 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 2003 han estat els següents: 

Saldo a 
31.12.2002

Aportacions 
de l’exercici

Resultat de 
l’exercici

Aplicació del 
resultat

Saldo a 
31.12.2003

Patrimoni 343.719.775 86.965.000 430.684.775

Resultats 
d’exercicis 
anteriors

(272.372.662) (144.703.692) (417.076.355)

Resultat de 
l’exercici

(144.703.692) (182.208.601) 144.703.692 (182.208.601)

Resultat 
atribuible Socis 
Externs

190.071 190.071

Total (73.356.579) 86.965.000 (182.018.530) (168.410.110)

 

L’aportació de l’exercici ha estat aprovada per la Llei 30/2002 de 30 de desembre de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. En la mateixa llei es va aprovar un préstec a llarg 
termini avalat per la Generalitat de Catalunya per 84.149.000 euros i posteriorment d’acord 
amb la Disposició Adicional Quaranta-Unena de la mateixa Llei de Pressupostos es va 
autoritzar en Acord de Govern de data 22.07.03 un endeutament avalat per la Generalitat de 
Catalunya de 18 milions d’euros per la posada en marxa dels sistemes d’emissió de Ràdio i 
Televisió Digital. 



 

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

 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA. (165.672.684)

CATALUNYA RÀDIO, SA (18.693.985)

TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA. (487.815)

CCRTV INTERACTIVA, SA. (840.397)

TVC MULTIMÈDIA, SL. 1.035.789

CCRTV SERVEIS GENERALS, SA. 126.158
CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ 
(Inclou ajustaments de consolidació) 15.401.487

TVC NETMEDIA AUDIOVISUAL, sl. (71.000)

ACTIVA 3, I.T. SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, SL. (1.162)

INTRACATALONIA, SA. (387.899)

AUDIOVISUAL SPORT , SL. (12.617.093)

TOTAL (182.208.601)

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. Tenint en compte les possibles 
diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable a algunes operacions, podrien existir 
determinats passius fiscals de caràcter contingent. No obstant això, 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 se’n pogués derivar no afectaria significativament els comptes anuals del 
consolidat. 

Les bases imposables negatives de l’impost sobre societats de les empreses filials dependents 
corresponents a l’exercici 2003 són d’un total de 171.485.797 euros. 

En aquest exercici s’ha produït una diferència temporal en l’empresa CCRTV Serveis Generals, 
SA que correspon,  principalment,  a despeses anticipades que revertiran en l’any 2004. Per 
tant s’ha originat un impost anticipat en aquesta empresa per 50.863€. 

Addicionalment a les bases imposables negatives de l’exercici 2003, 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 exercicis 
successius. 



 

En l’epígraf de provisions per impostos i riscos, per un import de 2.194.211 euros, s’inclou el 
saldo de les provisions per impostos realitzades aquest exercici per a cobrir les possibles 
contingències derivades de la inspecció en curs de TVC. 

10. Deutes amb entitats de crèdit 

Els deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2003 són els següents: 

Préstecs a llarg termini 812.889.598

Crèdits a llarg termini per arrendament financer 1.630.714

Venciments curt de préstecs llarg termini 37.514.095

Crèdits curt termini per arrendament financer 317.880

Deutes per interessos 2.686.631

Total 855.038.918

 

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: 



 

NOMINAL SALDOS DATA 

AGENT AUTORITZAT DISPOSATS FORMALITZACIÓ AMORTITZACIÓ DATA INICI  DATA FI
CCRTV

Argentaria 60.444.646 60.444.646 27-11-1997 semestral 27-5-2001 27-11-2007
ICO 111.330.572 111.330.572 27-11-1997 semestral 27-5-2008 20-11-2027
ICO 26.638.171 26.638.171 5-6-1997 semestral 5-12-2001 5-6-2011
ICO/Dexia 42.972.365 42.972.365 21-5-1998 semestral 21-5-2008 21-5-2018
La Caixa/Banca Cat. 6.274.566 6.274.566 13-5-1998 semestral 13-5-2004 13-5-2010
La Caixa 85.301.648 85.301.648 29-6-1999 semestral 29-12-2009 29-6-2019
La Caixa 6.689.265 6.689.265 29-6-1999 semestral 29-12-2004 29-6-2009
BBVA 30.000.000 30.000.000 26-6-2002 semestral 26-12-2006 26-6-2014
La Caixa 59.409.230 59.409.230 25-7-2002 anual 25-7-2007 25-7-2014
BBVA 177.000.000 177.000.000 25-9-2002 semestral 30-3-2007 30-9-2014
Depfa ACS Bank 44.403.665 44.403.665 19-5-2003 trimestral 19-8-2008 19-5-2017
Caixa Galicia 50.000.000 50.000.000 2-6-2003 semestral 2-12-2008 2-6-2018
BBVA 40.000.000 11.409.336 29-9-2003 semestral 29-3-2009 29-9-2018
Dexia Sabadell 18.000.000 0 14-11-2003 trimestral 14-2-2009 14-11-2018
La Caixa 10.000.000 5.276.856 10-12-2003 semestral 10-6-2009 9-12-2018

768.464.128 717.150.320 

TVC
BBVA/Caixa Cat. 23.333.411 23.333.411 15-5-1997 semestral 15/05/2001 15/05/2009
BBVA/La Caixa 38.164.269 38.164.269 13-5-1998 semestral 13/05/2004 13/05/2010
La Caixa 38.849.422 38.849.422 29-6-1999 semestral 29/12/2004 29/06/2009

100.347.102 100.347.102 

CR
B.Santander 5.151.532 5.151.532 15-5-1997 anual 15/05/2001 15/05/2007
La Caixa/BBVA 13.618.934 13.618.934 13-5-1998 semestral 13/05/2004 13/05/2010
La Caixa 14.135.805 14.135.805 29-6-1999 semestral 29/12/2004 29/06/2009

32.906.271 32.906.271 

CONSOLIDAT 901.717.501 850.403.693 

37.514.095 

TOTAL LLARG TERMINI 901.717.501 812.889.598 

AMORTITZACIÓ

VENCIMENTS CURT 
TRASPASSATS DE  LLARG 
TERMINI

 

Els venciments a curt termini de préstecs a llarg termini per 37.514.095 euros, corresponen a 
l’amortització prevista per l’any 2004 dels préstecs concertats a llarg termini. 

L’Ens públic té contractades diverses operacions financeres (swaps), amb l’objectiu de cobrir el 
cost financer dels préstecs per un nominal de 152.399.498 euros. 

11. Garanties compromeses amb tercers 

A 31 de desembre de 2003, TVC havia constituït crèdits documentaris per un import total de 
11.624.650 euros amb garantia d’operacions realitzades amb societats productores 
estrangeres. 



 

TVC té avals bancaris rebuts davant de tercers per un import de 109.758 euros en concepte, 
principalment, de garanties presentades per la concessió de subvencions, així com per altres 
conceptes per un import de 942.334 euros. 

TVC, juntament amb la resta de les televisions autonòmiques, ha signat un contracte 
d’adquisició de drets audiovisuals esportius per a les temporades 2003-2004 a 2005-2006, 
totesdues incloses amb Audiovisual Sport, S.L.(AVS) amb data 11 de desembre de 2003. AVS 
és titular dels drets audiovisuals de televisió oberta i gratuïta de determinats clubs de futbol pel 
que fa a competicions nacionals, per la cessió dels esmentats drets que li han fet els seus 
accionistes o societats del mateix grup, Televisió de Catalunya, S. A. i Gestión de Derechos 
Audiovisuales y Deportivos, S. A. en virtut del contracte subscrit per aquests, amb data 24 de 
desembre de 1996. En base a aquest esmentat contracte de 24 de desembre de 1996, TVC té 
el compromís de cedir a AVS els drets audiovisuals dels que sigui titular (Futbol Club Barcelona 
(FCB) i Real Club Deportivo Espanyol (RCDE)), sempre que es compleixin les condicions 
establertes en l’esmentat contracte. 

D’aquesta manera, durant l’exercici 2003 s’han cedit a AVS els esmentats drets corresponents 
a les temporades 2003-2004 a 2005-2006, totes dues incloses. Així mateix, en el cas del FCB, 
TVC té compromès aportar en el futur els drets corresponents a les temporades posteriors 
2006-2007 i 2007-2008, sempre que es compleixin les condicions establertes en el contracte 
amb data 24 de desembre de 1996. 

A partir de la temporada 2003-2004, i com a resultat dels acords establerts entre les parts, els 
drets cedits per TVC a AVS es liquiden directament entre AVS i els clubs de futbol, i no 
representen cap desemborsament per part de TVC. 

Relatiu a l’esmentada cessió de drets de TVC a AVS, pel que fa al FCB, TVC és garant 
solidària en segona instància del compliment per part d’AVS de les obligacions de pagament 
derivades de la cessió dels citats drets.  

Les televisions autonòmiques hauran d’abonar a AVS, com a contraprestació econòmica del 
referit contracte amb data 11 de desembre de 2003, un import fix per temporada. L’import 
corresponent a TVC per la primera temporada (2003-2004) és de 17.322.186 euros, i 
s’actualitzarà en les temporades següents en funció de l’IPC.  

Cal dir que, addicionalment, TVC té compromisos de compra per altres drets audiovisuals 
esportius (futbol, Formula 1, etc.) per a les temporades que van des de 2003-2004 (part dels 
quals ja s’ha meritat i comptabilitzat durant l’exercici 2003) fins a 2007-2008 per un import total 
aproximat de 148 milions d’euros.  

 



 

12.1. Import net xifra de negocis 

El componen principalment ingressos de publicitat per 139.746.714 euros i per altres vendes 
30.284.485 euros, segons el següent detall: 
 

2003 2002

Vendes de programes de producció interna 317.092 129.185

Vendes de programes de producció aliena 10.146 1.201.865

Vendes de programes de producció externa 722.112 218.803

Vendes de programes d'informatius 24.624 30.977

Vendes de programes d'esports 24.455.022 41.349.187

Altres vendes 4.755.489 6.088.228

Total 30.284.485 49.018.245

12.2. Subvenció 

El total de les subvencions d’explotació és de 43.357.992 d’euros que inclou bàsicament 
43.035.000 euros corresponents a la subvenció per despeses corrents de l'exercici 2003 que 
va ser aprovada per la Llei 30/2002 de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya amb data  
30-12-02 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: 
 

2003 2002

Sous i salaris 100.431.782 93.194.501

Seguretat social 24.040.199 21.557.602

Altres despeses socials 1.689.755 1.395.914

Total 126.161.736 116.148.017

El nombre mitjà d'empleats de l'any 2003 de la CCRTV i empreses filials dependents ha estat 
de 2.495 persones amb la distribució següent: 

Direcció 31

Comandaments intermedis 126

Personal tècnic 1.729

Administració i d’altres 609

Nombre total 2.495



 

12.4. Transaccions amb empreses posades en equivalència: 

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

 

 

 

 

 AUDIOVISUAL SPORT SL 

Ingressos (Venda drets emissió 
esdeveniments esportius) 

20.247.146 

Despeses (Compra drets emissió 
esdeveniments esportius) 

18.964.462 

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 2003 ha estat de 761.448 euros. 

No hi ha ni crèdits ni bestretes concedides als Administradors de l’Ens CCRTV, ni l’Ens n’és 
garantia de cap obligació personal. 

14. Fets posteriors 

Amb data 13 de febrer de 2004, CCRTV ha signat un acord amb Sogecable, en virtut del qual, 
Sogecable i CCRTV, per si mateixes o per mitjà de les empreses del grup, es comprometen a 
col.laborar i desenvolupar projectes tecnològics i de coproduccions (en el marc del conveni 
firmat, amb anterioritat, per la CCRTV amb les Associacions Catalanes de Productors) durant 
els propers 5 anys per un import total de 40 milions d’euros. Ambdues parts col·laboraran en 
parts iguals en l’esmentat import. 

No s’han produït altres fets posteriors significatius que afectin el contingut dels presents 
comptes anuals. 
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Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002

Situacions Trans. Finançament 539.762.050 539.762.050 Fons Propis  (nota 6) (169.393.387) (74.097.520)

    Sit. Trans. Finanç.  (nota 3.1) 539.762.050 539.762.050  Patrimoni
    Patrimoni 430.684.775 343.719.775

Immobilitzat 181.011.041 181.521.680   Resultats exercicis anteriors
    Resultats exercicis (417.817.295) (272.922.960)

  Immobilitzat material  (nota 3.2 i 4)
    Edificis i altres construccions 105.177 105.177  Pèrdues i guanys
    Mobiliari i altres instal.lacions 124.887 514.064     Resultat de l'exercici (182.260.867) (144.894.335)
    Amortitzacions (159.892) (492.212)

70.172 127.029

  Immobilitzat financer (nota 5) Creditors llarg termini 812.889.599 739.313.837
    Participacions empreses grup 703.162.911 506.141.633    
    Inversions financeres permanents 164.985 164.985   Deutes entitats de crèdit (nota 8) 698.431.716 606.060.463
    Dipòsits i fiances constituïdes 10.277 14.042  Deutes a llarg termini emp. grup (nota 3.1) 114.457.883 133.253.374
    Provisions (522.397.304) (324.926.008)

180.940.869 181.394.651

Actiu circulant 1.563.988 3.319.988 Creditors curt termini 78.840.867 59.387.401

Deutes amb entitats de crèdit  (nota 8)
  Deutors   Venciments curt de préstec llarg termini 18.718.604 17.084.359
    Empreses Grup  45.128 40.443   Deutes amb entitats de crèdit 0 808.539
    Clients i altres deutors 63.316 61.106   Interessos a curt termini 2.516.180 3.107.079
    Personal 9.452 11.248 21.234.784 20.999.978

117.896 112.796
 Empreses del grup  (nota 3.1 i 9) 57.212.968 37.992.899

  Inversions financeres temporals  Creditors
   Crèdits a empreses del grup (nota 9) 1.443.500 3.197.481     Factures pendents de rebre 34.589 461

    Proveïdors i altres creditors 49.098 81.149
83.687 81.610

  Tresoreria  Creditors no comercials
    Caixa i bancs 2.592 9.711     Personal 50.054 56.409

    Administracions Públiques 259.374 256.506
309.428 312.915

Total actiu 722.337.079 724.603.718 Total passiu 722.337.079 724.603.718

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003 i 2002

(Les quantitats són en euros)

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ 

 

 



 

 Deure 31.12.2002 31.12.2002  Haver 31.12.2002 31.12.2002

Despeses de personal  (nota 11.2)
    Sous i salaris 2.174.912 3.095.708 Altres ingressos d'explotació
    Càrregues socials 290.132 256.148     Ingressos accessoris 0 2.739

2.465.044 3.351.856     Subvencions Pressupost Explotació 43.107.091 46.969.066
    (nota 11.1) 43.107.091 46.971.805

Amortitzacions d'immobilitzat 
    Dotacions de l'exercici 16.287 27.451

Altres despeses d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 383.869 160.661
    Subministrament comunicacions i enllaços 20.366 40.286
    Altres serveis exteriors 888.677 946.580
    Tributs 70.394 58.070

1.363.306 1.205.596

Beneficis d'explotació 39.262.454 42.386.902 Pèrdues d'explotació

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 24.015.510 25.050.064     Interessos 80.955 76.368

Diferències de canvi Diferències de canvi
    Diferències negatives 0 1     Diferències positives 1 0

Resultats financers positius Resultats financers negatius 23.934.554 24.973.697

Beneficis de les activitats 15.327.900 17.413.205 Pèrdues de les activitats
 ordinàries ordinàries

Pèrdues procedents de l'immobilitzat Beneficis procedents de l'immobilitzat
    Baixes d'immobilitzat: valor residual 40.570 0     Baixes d'immobilitzat material: Ingressos 4 0

Pèrdues d'altres exercicis Ingressos extraordinaris
    Despeses exercicis anteriors 76.905 8.385     Ingressos Extraordinaris 0 0

Pèrdues participacions empreses grup (nota 5) Beneficis d'altres exercicis 
    Pèrdues participació capital empreses grup 197.546.591 162.437.755     Ingressos i beneficis exercicis anteriors 0 4.750

Excés de provisió participacions emp. grup (nota 5)
    Excés de provisió participació emp. grup 75.295 133.850

Resultats extraordinaris Resultats extraordinaris 197.588.767 162.307.540
   positius   negatius

Resultat de l'exercici (Beneficis) Resultat de l'exercici (Pèrdues) 182.260.867 144.894.335

INFORMACIÓ ADICIONAL 31.12.2003 31.12.2002
(182.260.867) (144.894.335)

86.965.000 71.296.431
(95.295.867) (73.597.904)

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2003 i 2002

(Les quantitats són en euros)

 

 

 



 

CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ 

Memòria corresponent a l’exercici anual acabat el 31.12.2003 

 

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 que cal fer 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 de 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 31.12.2003, són de 162.117.940 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 31.12.2003, són de 9.233.815 euros. 

TVC Edicions i Publicacions, SA.: el seu objecte social és la producció, reproducció i 
comercialització de marxandatge, 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 31.12.2003, són de – (444.174) 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 31.12.2003, són de 6.549.566 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 31.12.2003, són de 1.823.839 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 31.12.2003, són de 5.860.396 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 2003, 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). 

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 de 2003, són les següents: 

 

Actiu 785.610.463

Fons propis (168.410.110)

Import net xifra de negocis 167.885.781

Resultat consolidat (pèrdues) 182.208.601

 

 



 

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

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

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 de 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, tots avalats per la Generalitat de Catalunya, per tal de finançar les activitats pròpies 
d’aquest  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 en relació amb la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte que aquesta última haurà 
de desemborsar, necessàriament, aquests imports quan tingui lloc el 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” queda 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 2003 dels crèdits avalats per la Generalitat és de  
22.614.681 euros, i per acord del govern de la Generalitat de Catalunya de data 22 de maig de 
2003 se n’autoritza el refinançament. 

3.2. Immobilitzat material 

L’immobilitzat material es valora al preu d’adquisició, que 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. 

 



 

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 complint el 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 de les empreses del grup i altres. Està valorat a partir del 
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 en 
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 2003, 
el qual fa també referència al cost dels elements totalment amortitzats. 

 

Amortització Valor net

Saldo Baixes Saldo acumulada
a 31-12-02 a 31-12-03 a 31-12-03 a 31-12-03 a 31-12-03

Edificis i Construccions 105.177 0 105.177 54.750 50.427 0

Mobiliari i altres instal.lacions 514.064 389.177 124.887 105.142 19.745 76.288

TOTAL 619.241 389.177 230.064 159.892 70.172 76.288

Cost històric Elements 
totalment 

amortitzats

 

El moviment de l’amortització acumulada durant l’exercici 2003 ha estat el següent: 

Saldo a Saldo a
31/12/2002 31/12/2003

Edificis i Construccions 54.750 5.259 0 60.009

Mobiliari i altres instal.lacions 437.462 11.028 348.607 99.883

TOTALS 492.212 16.287 348.607 159.892

Altes Baixes

 

5. Immobilitzat financer 

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

 

Saldo a 
31/12/2002 Addicions Baixes Traspassos Saldo a 

31/12/2003

Participacions emp. del 
grup 506.141.633 197.021.278 0 703.162.911

Inversions finan. 
permanents 164.985 164.985

Dipòsits i fiances 
constit. 14.042 3.765 10.277

Total 506.320.660 197.021.278 3.765 0 703.338.173

Provisions (324.926.008) (197.546.591) 75.295 0 (522.397.304)

Total Net 181.394.651 (525.313) 79.060 0 180.940.869

 



 

El desglòs i el moviment durant l’exercici 2003 de les Participacions en empreses del grup són 
els següents: 

 

Participacions 
emp. grup

Saldo a 
31.12.02 Addicions Saldo a 31.12.03 Provisió a 31.12.03 Saldo Net 

31.12.03

Televisió de 
Catalunya, SA. 428.536.219 170.624.446 599.160.665 (438.290.617) 160.870.048

Catalunya Ràdio, 
SRG, SA. 30.083.111 21.031.000 51.114.111 (44.887.990) 6.226.121

TVC Multimèdia, SL. 37.686.709 3.281.225 40.967.934 (35.107.538) 5.860.396

CCRTV Serveis 
Generals, SA. 5.969.643 661.211 6.630.854 (201.478) 6.429.376

CCRTV Interactiva, 
SA. 3.805.850 1.423.396 5.229.246 (3.405.407) 1.823.839

TVC Edicions i 
Publicacions, SA. 60.101 60.101 (504.275) (444.174)

506.141.633 197.021.278 703.162.911 (522.397.304) 180.765.606

 

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 2003 s’ha dotat la provisió per les pèrdues de l’exercici de les empreses 
del grup per  197.546.591 euros i s’ha registrat com a excés de provisió 75.295 euros. 

Altres inversions: 

Quant a la participació en la "Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicas", el 
saldo viu de l’exercici 2003 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 2003, quatre-cents trenta milions sis-cents 
vuitanta-quatre 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 negatius d’exercicis anteriors.  

 



 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2003 han estat els següents: 
 

Saldo a Saldo a
     31.12.2002       31.12.2003

Patrimoni 343.719.775 86.965.000 0 0 430.684.775 

Resultats d’exercicis 
anteriors (272.922.960) 0 0 (144.894.335) (417.817.295)

Resultat de l’exercici (144.894.335) 0 (182.260.867) 144.894.335 (182.260.867)

Total (74.097.520) 86.965.000 (182.260.867) 0 (169.393.387)

Aplicació del 
resultat

Aportacions 
de l’exercici

Resultat de 
l’exercici

L’aportació de l’exercici ha estat aprovada per la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. En la mateixa llei es va aprovar un préstec a llarg 
termini avalat per la Generalitat de Catalunya per 84.149.000 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, hi podria haver determinats passius fiscals de caràcter contingent. No obstant això, 
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 en pogués derivar no afectaria significativament els 
comptes anuals de l’ens. 

8. Deutes amb entitats de crèdit 

Els deutes amb entitats de crèdit, a 31 de desembre de 2003, són els següents: 

Préstecs a llarg termini 698.431.716

Venciments curt de préstecs llarg termini 18.718.604

Deutes per interessos 2.516.180

TOTAL 719.666.500

 

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. 

 



 

El saldo de deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2003 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 de 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 de 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, inclosos 4 anys de carència. Finalitza 
el 5 de juny de 2017, i l'amortització del principal es farà en 32 pagaments semestrals, el primer 
dels quals ha estat el 5 de desembre de 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 de 2018 i 
l'amortització del principal es farà en vint pagaments semestrals, el primer dels quals serà el 21 
de novembre de 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 es farà en tretze pagaments semestrals, el primer dels quals serà el 13 de maig de 
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 de  
2019 i l'amortització del principal es farà en vint pagaments semestrals, el primer dels quals serà 
el 29 de desembre de 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 es farà en deu pagaments semestrals, el primer dels quals serà el 29 de desembre de 
2004. Aquestes operacions estan autoritzades pel Govern de la Generalitat en data 18 de maig 
de 1999. 

Durant l'exercici 2002 es van dur a terme tres operacions de préstec avalades per la Generalitat 
de Catalunya i contractades a tipus d’interès de mercat: Una, de 30.000.000 euros, que té una 
vigència de dotze anys, finalitza el 26 de juny de  2014 i l'amortització del principal es farà en 
setze pagaments semestrals, el primer dels quals serà el 26 de desembre de 2006. Una altra, 
per un import de 59.409.230 euros, que  té una vigència de 12 anys, finalitza el 25 de juliol de 
2014 i l'amortització del principal es farà en vuit pagaments anuals, el primer dels quals serà el 
25 de juliol de 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 de 2014 i l’amortització del principal es farà en setze pagaments 
semestrals, el primer dels quals serà el trenta de març de 2007. Aquestes operacions estan 
autoritzades pel Govern de la Generalitat en data 11 de juny de 2002. 

Durant l'exercici 2003 s’han dut a terme cinc operacions de préstec avalades per la Generalitat 
de Catalunya i contractades a tipus d’interès de mercat. Una de 40.000.000 euros, que té una 
vigència de quinze anys, finalitza el 29 de setembre de  2018 i l'amortització del principal es farà 
en vint pagaments semestrals, el primer dels quals serà el 29 de març de 2009. Una altra, per un 

 



 

import de 10.000.000 euros, té una vigència de 15 anys, finalitza el 9 de desembre de 2018 i 
l'amortització del principal es farà en vint pagaments semestrals, el primer dels quals serà el 10 
de juny de 2009. Una altra, per un import de 50.000.000 euros,  té una vigència de 15 anys, 
finalitza el 2 de juny de 2018 i l'amortització del principal es farà en vint pagaments semestrals, el 
primer dels quals serà el 2 de desembre de 2008. Una altra, per un import de 44.403.664,72 
euros,  té una vigència de 14 anys, finalitza el 19 de maig de 2017 i l'amortització del principal es 
farà en trenta-sis quotes trimestrals, la primera de les quals serà el 19 d’agost de 2008. Aquestes 
operacions estan autoritzades pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 13 de maig de 
2003, d’acord amb el que disposa la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per al 2003. L’altra, per finançar la posada en marxa dels sistemes d’emissió de ràdio 
i televisió digitals, per un import de 18.000.000 euros, té una vigència de 15 anys, finalitza el 14 
de novembre de 2018 i l’amortització del principal es farà en quaranta quotes trimestrals, la 
primera de els quals serà el 14 de febrer de 2009. Aquesta operació esta autoritzada pel Govern 
de la Generalitat en data 22 de juliol de 2003. 

L’Ens públic té contractades diverses operacions financeres (swaps), amb l’objectiu de cobrir el 
cost financer dels préstecs per un nominal de 152.399.498 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 31.12.2003, a proveïdors de funcionament i 
inversions. 

11. Ingressos i despeses 

11.1. Subvenció 

La subvenció per despeses corrents de l'exercici 2003 va ser aprovada per la Llei 30/2002, de 30 
de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Aquest import de 43.035.000 
euros correspon a l’import de subvenció d’explotació, i els restants 72.091 euros corresponen a 
altres subvencions rebudes. 

 



 

11.2. Despeses de personal 

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

2003 2002

Sous i salaris 2.174.912 3.095.708 

Càrregues socials 268.615 241.579 

Altres despeses socials 21.517 14.569 

Total personal 2.465.044 3.351.856 

     

El nombre mitjà d'empleats l'any 2003 ha estat de 29 persones. 

La distribució per categories professionals és la següent: 

Direcció 10 

Comand. intermedis 5 

Administratius i altres 14 

Total 29 

 

11.3. Transaccions efectuades entre empreses del grup  

Les operacions realitzades durant l'any 2003 entre empreses del grup han estat les següents: 
 

 

TVC TVC    
EDICIONS

CCRTV 
SERVEIS 
GRALS.

TVC 
NETMEDIA

TVC 
MULTIMÈDIA

Prestació de 
serveis 16.098 242.210 0

Total despeses 16.098 0 242.210 0 0

Prestació de 
serveis 0 15.101 1.907 14.969 47.639

Total ingressos 0 15.101 1.907 14.969 47.639

 



 

 

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 2003 han estat de 761.448,16 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. 

 



 

13. Quadre de finançament 

A continuació es mostra el quadre de finançament de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
corresponent als exercicis 2003 i 2002: 
 
 

2003 2002
ORIGEN DELS FONS

Resultat de l'exercici (182.260.867) (144.894.335)

Ajustaments:

Operacions no relacionades amb moviments de fons:

     Depreciació de l’immob. financer 197.546.591 162.437.755 

     Excés de provisions de participacions (75.295) (133.850)

     Amortitzacions de l'immobilitzat 16.287 27.451 

     Pèrdues procedents de l’immobilitzat 40.566 0 

Recursos generats per les operacions 15.267.282 17.437.021 

FONS PROVINENTS D'ALTRES ORÍGENS

Aportacions per a futures operacions de capital 86.965.000 71.296.431 

Crèdits a llarg termini 111.089.857 266.409.230 

Baixes Immobilitzat financer 3.765 0 

198.058.622 337.705.661

APLICACIÓ DELS FONS

Deutes amb empreses del grup 0 0 

Compres de l'immobilitzat 0 750 

Immobilitzat financer i altres immobilitzacions 197.021.278 204.110.562 

Traspàs a curt termini de deute amb empreses del grup 18.795.490 5.530.321 

Traspàs a curt termini de deute a llarg termini 18.718.604 17.084.359 

234.535.372 226.725.992

AUGMENT/(DISMINUCIÓ) DEL CAPITAL DE TREBALL (21.209.468) 128.416.690 

VARIACIONS DE CAPITAL DE TREBALL

Variació deutors (1.748.882) 2.852.377 

Variació creditors (19.453.467) 125.573.933 

(21.202.349) 128.426.310 

VARIACIONS NETES DELS FONS LÍQUIDS

Caixa i bancs (7.119) (9.620)

(21.209.468) 128.416.690 
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TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A. 
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003 i 2002 

 
 

Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002

Immobilitzat 222.428.256 251.474.080 Fons propis (nota 11) 162.117.940 157.166.178

Immobilitzat immaterial (nota 5) Capital
    Despeses recerca i desenvolupament 625.844 625.844 Capital Social 148.014.399 148.014.399
    Propietat industrial, concessions i altres 238.672 223.844
    Aplicacions informàtiques 3.708.849 2.700.274 Reserves 13 13
    Fons de produccions 306.112.629 279.956.069
    Avenços immobilitzat immat. en curs 11.458.100 13.211.994 Aportacions pendents d'aplicació 452.394.146 281.769.700
    Drets bens arrendament  financer 1.984.946 1.984.946
    Amortització acumulada (228.293.258) (180.040.362) Resultats exercicis anteriors

95.835.782 118.662.609     Resultats negatius d'exercicis anteriors (272.617.934) (141.868.793)

Immobilitzat material (nota 6) Pèrdues i guanys
    Terrenys, edificis i construccions 16.071.461 15.951.059     Resultat de l'exercici (165.672.684) (130.749.141)
    Instal.lacions tècniques 56.982.841 49.827.958
    Mobiliari i altres instal.lacions 18.830.340 18.229.804
    Avenços i immobilitzat material en curs 2.028.473 1.231.296 Ingressos a distribuir en diversos exercicis 5.667.025 7.884.146
    Altre immobilitzat material 7.679.430 4.939.774
    Amortització acumulada (61.434.803) (57.828.348) Subvencions de capital (nota 12) 4.885.117 7.176.440

40.157.742 32.351.543 Diferències positives de canvi 781.908 707.706
Immobilitzat financer (nota 7)
    Crèdits a empreses grup 86.348.296 100.347.102 Provisions per riscos i despeses 2.194.211 922.712
    Altres crèdits 66.111 66.111 Provisions per impostos i riscos (nota 15) 2.194.211 922.712
    Dipòsits i fiances constituïdes 20.325 46.715

86.434.732 100.459.928
Creditors a llarg termini 87.979.129 102.310.184
Deutes amb entitats de crèdit (nota 14) 87.979.009 102.310.064
Fiances i dipòsits rebuts 120 120

Despeses a distribuir en diversos exercicis 296.210 367.427
Creditors a curt termini 99.705.160 89.506.662

Drets adquirits i altres despeses 296.210 367.427 Deutes amb entitats de crèdit (nota 14)
Venciment a curt de préstecs a llarg termini 13.998.807 4.242.438
Préstecs i altres deutes 317.880 305.797

Actiu circulant 134.938.999 105.948.375 Interessos a curt termini 137.090 792.080
14.453.777 5.340.315

Existències (nota 8)
    Material auxiliar, cintes i recanvis 1.959.757 1.684.520 Deutes amb empreses del grup  (nota 9) 3.933.307 3.409.193
    Produccions i drets d'emissió 5.756.532 6.778.295 Deutes amb empreses associades (nota 9) 16.949.593 3.564.441
    Avenços 266.783 240.561

7.983.072 8.703.376
Deutors
    Clients i altres deutors 55.993.461 40.824.772 Creditors
    Empreses del grup, deutors  (nota 9) 35.693.473 31.926.024     Factures pendents de rebre 21.732.747 35.307.001
    Empreses associades, deutors  (nota 9) 19.152.156 12.706.770     Proveïdors i altres creditors 34.644.891 31.976.182
    Personal 334.597 391.710 56.377.638 67.283.183
    Administracions públiques 3.544.848 2.299.656
    Provisions per insolvències (3.818.234) (3.891.963)

110.900.301 84.256.969
Inversions financeres temporals (nota 10) Creditors no comercials
    Altres crèdits 0 179.969     Personal 2.929.694 2.996.306
    Crèdits a empreses del Grup 14.741.807 4.242.438     Administracions públiques 4.383.601 4.430.894

14.741.807 4.422.407 7.313.295 7.427.200
Tresoreria
    Caixa i bancs 465.016 536.951

Ajustaments per periodificació Ajustaments per periodificació
    Despeses anticipades  (nota 4.7) 848.803 8.028.672     Ingressos anticipats (nota 4.7) 677.550 2.482.330

Total actiu 357.663.465 357.789.882 Total passiu 357.663.465 357.789.882

 
 

 



  

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A. 

Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis anuals acabats 
el 31 de desembre del 2003 i 2002 

 
Estat d’informació addicional dels exercicis anuals acabats 

el 31 de desembre de 2003 i 2002 

 

Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002

Aprovisionaments Import net xifra de negocis (nota 17.1)
    Consum de material auxiliar i recanvis (nota 17.3) 3.403.851 2.700.544     Publicitat 126.241.834 115.621.962
    Despeses externes 80.432.492 87.134.063     Altres vendes 27.089.254 45.540.427

83.836.343 89.834.607    Prestació de serveis 1.260.303 1.343.567
    Rappels -4.063.335 -3.139.917 

Variació d'existències 150.528.056 159.366.039
    Produccions 1.021.763 0

Despeses de personal (nota 17.4)
    Sous i salaris 79.026.912 72.013.133 Increment d'existències
    Càrregues socials 20.124.479 17.729.554     Produccions 0 3.177.633

99.151.391 89.742.687

Amortització de l'immobilitzat Treballs per a l'immobilitzat immaterial
    Dotacions de l'exercici 72.452.710 71.016.755     Treballs realitzats per l'empresa 13.126.203 10.780.345

Provisions per insolvències
    Dotació de l'exercici (nota 17.5) 44.998 518.118 Altres ingressos d'explotació

    Ingressos accessoris 5.072.150 4.991.081
Altres despeses d'explotació     Subvencions (nota 17.2) 223.202 110.725
    Serveis d'empreses i professionals 21.770.733 19.306.936     Provisions per insolvències aplicades 118.727 6.044
    Subministrament, comunicacions i enllaços 16.066.589 14.974.467 5.414.079 5.107.850
    Altres serveis exteriors 21.336.628 18.866.608
    Tributs 418.351 654.889

59.592.301 53.802.900

Beneficis d'explotació 0 0 Pèrdues d'explotació 147.031.168 126.483.200

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 2.930.285 4.939.684     Interessos 288.311 636.630

Diferències de canvi Diferències de canvi
    Diferències negatives 1.983.507 1.104.387     Diferències positives 2.542.160 1.395.358

Resultats financers positius 0 0 Resultats financers negatius 2.083.321 4.012.083

Beneficis de les activitats ordinàries 0 0 Pèrdues de les activitats ordinàries 149.114.489 130.495.283

Pèrdues procedents de l'immobilitzat Beneficis procedents de l'immobilitzat
    Baixes d'immobilitzat material: Valor residual 153.612 119.798     Baixes d'immobilitzat material: Ingressos 310.035 121.579
    Baixes d'immobilitzat inmaterial: Valor residual 823.165 1.345.315

976.777 1.465.113 Ingressos extraordinaris
    Ingressos extraordinaris 1.619.865 616

Despeses extraordinàries
    Despeses i pèrdues extraordinàries 1.688.011 554.513 Subvencions de capital

    Traspàs a resultat de l'exercici 3.466.853 1.595.108
Pèrdues d'altres exercicis
    Altres despeses 274.698 33.009 Beneficis d'altres exercicis 267.881 81.474
    Dotació immobilitzat (nota 2.2.1) 19.283.343 0     Ingressos i beneficis exercicis anteriors

19.558.041 33.009

Resultats extraordinaris positius 0 0 Resultats extraordinaris negatius 16.558.195 253.858

Beneficis abans d'impostos 0 0 Pèrdues abans d'impostos 165.672.684 130.749.141

    Impost sobre societats  (nota 13) 0 0

Resultat de l'exercici (Beneficis) 0 0 Resultat de l'exercici (Pèrdues) 165.672.684 130.749.141

31.12.2003 31.12.2002

-165.672.684 -130.749.141 

Aportacions del soci enregistrades durant l'exercici a Fons Propis segons el que disposa la normativa comptable vigent 170.624.446 155.519.612

Suma del resultat de l'exercici més aportacions del soci netes 4.951.762 24.770.471

Resultat de l'exercici (pèrdues)

ESTAT D'INFORMACIÓ ADDICIONAL



TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A. 

Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2003 

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 el regulen 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 les altres normes que li són aplicables. 

El model de finançament de TVC és mixt, i combina 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 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 perquè 
mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de Televisió de 
Catalunya, S.A. a 31 de desembre de 2003 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. Uniformitat i comparació de la informació 

2.2.1. Fons de produccions 

Fins a l’exercici 2002 el criteri de depreciació de les sèries de ficció de producció pròpia 
(activades dins l’epígraf de Fons de produccions de l’Immobilitzat immaterial) era lineal a 5 
anys pel 90% del cost amb una depreciació addicional del 10% a l’emissió, cosa que generava 
una amortització anual del 18% sobre el cost total. El criteri emprat contenia com a premisa les 
possibilitats de venda d’aquestes produccions. Com a resultat de l’experiència acumulada, de 
la qual es desprèn un ús majoritàriament intern d’aquestes produccions (atesos els bons 
resultats d’audiència i per tant comercials d’aquestes produccions) més que no pas una 
comercialització externa (venda) de les mateixes, s’ha considerat més adient, a partir de 
l’exercici 2003, depreciar-les exclusivament en base a un criteri d’emissió (vegeu nota 4.1.4). 
L’efecte d’aquest canvi de criteri comptable ha suposat una menor dotació per amortitzacions 
de l’exercici 2003 de 45.511 euros, i un càrrec a resultats extraordinaris (pèrdues d’altres 
exercicis) de 19.283.343 euros. 

Fins a l’exercici 2002, les coproduccions (activades dins l’epígraf de Fons de producció de 
l’immobilitzat immaterial) s’amortitzaven principalment de forma lineal a 5 anys pel 90% del cost 
activat, generant una amortització anual del 18%, amb una depreciació addicional del 10% a 
l’emissió. A partir de l’exercici 2003, s’ha reestimat el període d’amortització en línea amb la 
pràctica del sector i en base a la qual la societat ha aplicat sobre les coproduccions activades 
fins a 31 de desembre de 2002 (addicionalment al 10% a l’emissió), una amortització anual del 
33% sobre la part de cost no considerada dret d’antena o d’emissió, en lloc del 20% sobre 
l’esmentat cost (o, el que és el mateix, el 18% sobre el cost total) aplicat fins a l’exercici 2002. 
L’efecte d’aquest canvi d’estimació sobre la dotació a l’amortització de l’exercici 2003 ha estat 
una major dotació de 4.091.020 euros, i un major traspàs a resultats d’1.151.460 euros per les 
subvencions de capital associades a aquestes coproduccions (nota 12) .  

2.2.2. Drets audiovisuals esportius 

Tal com s’indica a la nota 16, a partir de la temporada 2003-2004, i com a conseqüència dels 
acords establerts entre les parts indicades, els drets adquirits per TVC als clubs de futbol i 
cedits a Audiovisual Sport, S.L (AVS) es liquiden directament entre AVS i els clubs de futbol, i 
TVC deixa de ser intermediari en la liquidació d’aquests drets. Això suposa que, mentre al 
compte de resultats de l’exercici 2002 hi ha enregistrats una despesa (aprovisionaments) i un 
ingrés (altres vendes –import net de la xifra de negoci) pel mateix import de 36 milions d’euros, 
en l’exercici 2003 només hi figura com a ingrés i despeses pels mateixos conceptes la part 
corresponent al primer semestre de l’any per import de 19 milions d’euros, corresponents a la 
segona part de la temporada 2002 – 2003. 

3. Aplicació del resultat de l'exercici 

Es proposarà a la Junta General d’Accionistes aplicar el 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. 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 de producció aliena: 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 i sèries de ficció 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 de producció aliena 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 sèries de ficció de producció pròpia diàries es deprecien un 70% en la primera 
emissió, un 20% en la segona i un 10% en la tercera i la resta de sèries de 
producció pròpia un 60% en la primera, un 20% en la segona i un 10% en la 
tercera i quarta emissió. Vegeu canvi de criteri durant l’exercici 2003 a la nota 2.2. 

  



• Les coproduccions s’amortitzen de la forma següent: 

Els contractes de coproduccions signats amb les productores que estableixen 
explícitament quina part del cost total del contracte és assignada a drets d’antena o 
d’emissió (pràctica més habitual en els contractes signats a partir de l’exercici 2003), 
aquests drets s’amortitzen en base al nombre d’emissions contractades, amb la mateixa 
distribució percentual que els drets d’emissió de pel·lícules i sèries de producció aliena 
(vegeu quadre anterior). Si el contracte signat no té explícitament valorat el dret d’antena 
o d’emissió, aquest es valora en un 10% del total cost d’adquisició, i s’amortitza en la 
primera emissió. En tots els casos, la part del cost no considerada dret d’antena o 
d’emissió s’amortitza linealment en un 33% anual.  

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 6 anys. En tots el casos, quan 
s’estima que la producció no tindrá pròximes emissions s’efectua la seva regularització.  

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 a avenços o immobilitzat en curs.  

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 que s’estima basant-se en 
els 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 traspassen 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 generen 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 3 

Instal·lacions i material tècnic 14 

Utillatge 15 

Unitats mòbils 15 

Instal·lacions no tècniques 7 

Mobiliari 10 

Equips informàtics 20 

Vehicles i transport 25 

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. Immobilitzat financer i inversions financeres temporals 

Les inversions financeres a curt i llarg termini es valoren al cost d’adquisició o al valor de 
mercat, si aquest últim fos 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. Existències 

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

4.5.1. 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. 

4.5.2. 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. 

  



4.5.3. 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 avenços i no 
compres. 

4.6. Curt termini i llarg termini 

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

4.7. Despeses i ingressos anticipats 

4.7.1. Despeses anticipades 

Són operacions comptabilitzades en l'exercici corrent i que corresponen a despeses d'exercicis 
posteriors. Corresponen majoritàriament a contractes de drets esportius per 406.037 euros i 
amb productores per 442.766 euros. 

4.7.2. Ingressos anticipats 

El saldo correspon a factures emeses per TVC que s'imputen a ingressos d'exercicis posteriors 
i està ocasionat per cobraments anticipats de contractes publicitaris per 677.550 euros. 

4.8. Transaccions en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda estrangera es registren comptablement pel seu contravalor en 
euros i s’utilitzen 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 l’epígraf de balanç d’ingressos a distribuir i 
es porten a resultats quan es realitzen.  

Els saldos al tancament en moneda estrangera que han estat asegurats es converteixen al 
tipus de canvi assegurat. Si les diferències resultants de la citada valoració són negatives 
s’imputen a resultats i si són positives s’imputen a l’epígraf de balanç d’ingressos a distribuir 
(vegeu nota 20.3). 

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, 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 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. 

  



4.10. 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. 

4.11. Provisió per a insolvències 

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

4.12. 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.  

4.13. 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 tant 
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. 

4.14. 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. 

  



 A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat immaterial durant l'exercici 
2003: 

S’han aprovat projectes a 31 de desembre de 2003 corresponents a aquest acord per import de 
18.388.738 euros. L’import de les recepcions comptabilitzades fins a 31 de desembre de 2003 
ha estat de 2.393.781 euros, dels quals 2.014.752 s’han registrat com a inversió en 
l’immobilitzat immaterial “Fons de produccions “ en l’exercici 2003. 

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 euros. 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.  

TVC ha signat contractes de compra de drets d'emissió de programes que suposen 
compromisos per compres futures per un import aproximat de 51.426.491 euros, dels quals 
22.501.067 corresponen a l'any 2004; 15.041.807, a l'any 2005; 9.852.209, a l’any 2006; 
4.031.408, a l’any 2007 o posteriors. 

Durant l'exercici 2003, TVC ha incorporat un import de 12.353.234 euros en concepte de 
treballs realitzats per al seu immobilitzat immaterial. 

5.1. Fons de produccions 

5. Immobilitzat immaterial 

  



 

  

 

Quadre evolutiu del Fons de Produccions durant l'exercici 2003 

(Imports en euros) 

 Saldos a 31.12.2002  Moviments de l'exercici  Baixes de l'exercici Saldos a 31.12.2003 

Cost Amortització Valor net   Activacions Dotació a
l´amortització  Cost Amortització Cost Amortització Valor net 

                       

     

Producció aliena 93 255.308 (58.628.983) 34.626.325 40.774.481 (36.717.261)  (33.593.578) 32.926.767 100.436.211 (62.419.477) 38.016.734 

     

 

    

Coproduccions 68.065.196 (36.397.441) 31.667.755 8.511.968 (12.232.654)  (1.386.079) 1.367.350 75.191.085 (47.262.745) 27.928.340 

 

Producció pròpia 118.635.565 (83.750.285) 34.885.280 15.244.171 (36.094.951)  (3.394.403) 3.256.778 130.485.333 (116.588.458) 13.896.875 

       

 279.956.069 (178.776.709) 101.179.360 64.530.620 (85.044.866)  (38.374.060) 37.550.895 306.112.629 (226.270.680) 79.841.949 

                

 



 

Del total de dotació a l’amortització de l’any de les produccions pròpies, com a conseqüència 
del canvi de criteri descrit en la nota 2.2.1, 19.283.343 euros han estat classificats en el 
Compte de Pèrdues i Guanys de l’exercici 2003 com a despeses d’exercicis anteriors. 

Dins del valor net (i del cost) dels fons de producció a 31 de desembre de 2003, s’inclouen 
inversions acabades i pendents d’emissió a tancament de l’exercici per un import de 
24.132.323 euros per Producció Aliena i Coproduccions. També s’inclouen 14.689.335 euros 
per Producció Aliena i Coproduccions en curs que no s’havien emès al tancament de l´exercici. 

Els elements del fons de producció totalment amortitzats a 31 de desembre de 2003 totalitzen 
111.930.257 euros. 

Vegeu subvencions rebudes per adquisició d’immobilitzat, corresponents principalment a 
subvencions per coproduccions, a la  nota 12.  

5.2. Propietat industrial i concessions 

Els moviments del compte han estat els següents:     

 

 Cost Amortització Valor net 

Saldo inicial 223.844 (88.883) 134.961 

Addicions 14.828  14.828 

Dotacions (11.207) (11.207)

Saldo final   238.672 (100.090) 138.582 

 

5.3. Projectes de recerca i desenvolupament 

Els moviments del compte han estat els següents:  

 

 Cost Amortització Valor net 

Saldo inicial 625.844 (125.169) 500.675 

Addicions   

Dotacions (125.169) (125.169)

Saldo final   625.844 (250.338) 375.506 

  



 

5.4. Aplicacions informàtiques 

Els moviments del compte han estat els següents: 
 

         Cost Amortització Valor net 

Saldo inicial 2.700.274 (1.044.553) 1.655.721 

Addicions 787.966  787.966 

Dotacions  (597.278) (597.278)

Baixes (9.616) 9.616  

Traspassos 230.225  230.225 

Saldo final   3.708.849 (1.632.215) 2.076.634 

Les aplicacions informàtiques totalment amortitzades el 31 de desembre de 2003 totalitzen 
577.612 euros. 

5.5. Avenços i immobilitzat inmaterial en curs 

Els moviments del compte han estat els següents: 

 

 Valor net 
Saldo inicial 13.211.994 

Addicions 3.954.720 

Baixes (5.708.614) 

Saldo final   11.458.100 

 

  



 

  

5.6. Drets sobre béns arrendament financer 

Els moviments del compte han estat els següents: 
 
         Cost Amortització Valor net 

Saldo inicial 1.984.946 (5.048) 1.979.898 

Addicions    

Dotacions  (34.887) (34.887) 

Saldo final   1.984.946 (39.935) 1.945.011 

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

 Duració 
del 
contracte  

 

Cost  

Valor 
opció de 
compra  

Quotes 
satisfetes en 
l’exercici  

Quotes 
pendents 

Construccions 
(Plató) 

120 mesos  1.489.694  15.165  179.313  1.549.510 

Construccions  
(Edifici Sant Joan 
Despí) 

48 mesos  495.252  87.395  140.853  399.084 

   1.984.946  102.560  320.166  1.948.594 
 

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 2003 té un 
saldo de 296.210 euros. 

El total d’immobilitzat immaterial adquirit a empreses del grup, principalment a CCRTV Serveis 
Generals, S.A. durant l’exercici 2003 ha ascendit a 213.606 euros. 
 

6. Immobilitzat material 

Durant l'exercici 2003, TVC ha incorporat un import de 721.598 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 creu 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 2003 
el qual fa també referència al cost dels elements totalment amortitzats. 



 

  

 COST HISTÒRIC    AMORTITZACIÓ ACUMULADA    

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

31/12/2002 31/12/2003 31/12/2002 2003 Traspassos 31/12/2003 31/12/2003 amortitzats

               

 

Terrenys, edificis i altres construccions   

 

   

  

   

15.951.059 5.567 117.197 2.362 16.071.461 5.609.880 427.509 695 6.036.694 10.034.767 0

Instal·lacions tècniques 49.827.958 9.259.324 12.019 2.116.460 56.982.841 40.640.558 3.847.086 2.089.351 42.398.293 14.584.548 25.536.007 

Mobiliari i altres instal·lacions 18.229.804 705.090 0 104.554 18.830.340 9.601.651 542.000 60.275 10.083.376 8.746.964 11.987.998

Avenços i immobilitzat en curs 1.231.296 1.156.618 -359.441 0 2.028.473 0 0 0 0 2.028.473. 0 

Altre immobilitzat 4.939.774 2.986.083 0 246.427 7.679.430 1.976.259 1.106.051 165.870 2.916.440 4.762.990 998.189 

 

TOTAL IMMOBILITZAT MATERIAL 90.179.891 14.112.682. -230.225 2.469.803 101.592.545 57.828.348 5.922.646 2.316.191 61.434.803 40.157.742 38.522.194

   

  

L’ immobilitzat material adquirit a empreses del grup, principalment a CCRTV SSGG, S.A, durant l’exercici 2003 ha ascendit a 786.928 euros 

Quadre evolutiu de l’immobilitzat material 

 

 

 



 

7. Immobilitzat financer 

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

 

 
Saldo a  

31.12.02 Addicions

 

Baixes 

 

Traspassos 

Saldo a  

31.12.03 

Crèdits a empreses del grup 100.347.102 1  (13.998.807) 86.348.296 

Crèdits a empreses associades -    

Altres crèdits 66.111   66.111 

Dipòsits i fiances constituïdes 46.715 2.456 (28.846)  20.325 

 100.459.928 2.457 (28.846) (13.998.807) 86.434.732 

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 a la nota 11.5. Aquest crèdit, que no merita interessos, 
té els mateixos venciments que els crèdits bancaris avalats per la Generalitat (vegeu nota 
14). 

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 2003 és el 
següent: 

 

Producció interna (programes propis) 5.164.393 

Actualitats (documentals) 592.139 

Total 5.756.532 

Les existències de produccions i drets d’emissió en curs a 31 de desembre de 2003 
ascendeixen a 525.382 euros. 

  



 

9. Comptes amb empreses del grup i associades 

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

 

  

CCRTV 

CCRTV 
SERVEIS 
GENERALS, 
S.A. 

CATALUNYA  
RÀDIO SRG, 
S.A 

TVC EDICIONS I 
PUBLICACIONS 
S.A 

TVC NETMÈDIA 
AUDIOVISUAL, 
S.L 

CCRTV 
INTERACTIVA 
S.A. 

 

INTRACATALONIA 
TOTAL 

Saldos 
deutors 

34.588.423 83.388 65.997 198.008 369.248 386.717 1.692 35.693.473 

Saldos 
creditors 

- (1.957.376) (41.248) (19.571) (461.703) (1.434.849) (18.560) (3.933.307) 

El saldo amb la CCRTV correspon, principalment, amb un import de 34.570.356 euros, a les 
aportacions de capital aprovades per la Llei de Pressupostos la Generalitat de Catalunya 
(vegeu nota 11.3) i pendents de cobrament a 31 de desembre de 2003. 

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

Els saldos amb CCRTV Interactiva, S.A. corresponen principalment a deute comercial per 
prestació de serveis d’internet. 

9.2. Els saldos amb empreses associades són els següents: 

 

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

Saldos deutors 19.133.332 18.824 19.152.156 

Saldos creditors (16.946.337) (3.256) (16.949.593) 

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

TVC era avaladora d’un prèstec d’entitats financeres subscrit per Audiovisual Sport, S.L. (AVS) 
que va vèncer el 30 de juny de 2003. Per finançar parcialment la cancel·lació del préstec 
avalat, TVC va accedir a diferir el pagament de factures a càrrec d’AVS, líquides i vençudes per 
un import de 6.917.782 euros. En data 5 de novembre de 2003 per acord de govern amb data 4 
de novembre de 2003 es va cedir part d’aquest deute d’AVS a TVC Multimèdia (filial de 
CCRTV) per import de 2.999.050 euros. 

 

  



 

10. Inversions financeres temporals 

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

 Saldo a 
31.12.02 

Addicions Disminucions Traspassos Saldo a 
31.12.03 

Crèdits a empreses del grup 4.242.438 743.000 (4.242.438) 13.998.807 14.741.807 

Altres crèdits 179.969  (179.969)  0 

 4.422.407 743.000 (4.422.407) 13.998.807 14.741.807 
 

El saldo de crèdits a empreses del grup correspon, principalment, per un import de 13.998.807 
euros, al venciment a curt termini de l’import per cobrar de la CCRTV esmentat a les notes 7.2 i 
11.5.  

 

11. Fons propis 

11.1. Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2003 han estat els següents: 
 
 Saldo a 

31.12.2002 

Aportacions 

de l’exercici

Resultat de  

l’exercici 

Aplicació del  

resultat 

Saldo a  

31.12.2003 

Capital social 148.014.399 - - - 148.014.399 

Diferències per ajust capital a 
euros 

13 - - - 13 

Aportacions pendents 
d'aplicació 

281.769.700 170.624.446 - - 452.394.146 

Resultats negatius d’exercicis 
anteriors 

(141.868.793) - - (130.749.141) (272.617.934)

Resultat de l'exercici  (130.749.141) (165.672.684) 130.749.141 (165.672.684)

Total 157.166.178 170.624.446 (165.672.684) - 162.117.940 

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 capital de l’exercici realitzades per part de l’Accionista Únic per 
import de 170.624.446 euros, corresponen a l’aportació aprovada per la Llei 30/2002 de 
30 de desembre de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2003 per 
un import de 154.826.446 euros, i a l‘aportació addicional per import de 15.798.000 
euros que, amb data 8 de juliol de 2003, es va aprovar en acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya per fer front a les despeses i inversions necessàries per a la 
implementació del projecte de Televisió Digital Terrestre i dels quals, a 31 de desembre 
de 2003, s’han aplicat a aquesta finalitat 6.156.905 euros. 

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. 

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. Tenint 
en compte l’evident dependència econòmica, actual i futura, de TVC d’aquests ingressos 
i, 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, i es va fixar  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 d’“Immobilitzacions financeres” i “Inversions financeres temporals”, 
respectivament, en funció dels venciments dels crèdits concertats (vegeu notes 7 i 10). 

La societat no disposa d’acords addicionals a l’anterior signats amb el seu accionista 
únic. 

 

  



 

12. Subvencions de capital 

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

 Saldo a 
31.12.02 

Addicions Traspassos 
a resultats 

Baixes Saldo a 
31.12.03 

Subvenció per fons de producció 6.611.687 1.103.127 (3.392.270) (26.299) 4.296.245 

Altres subvencions de capital 564.753 98.374 (74.583) 328 588.872 

 7.176.440 1.201.501 (3.466.853) (25.971) 4.885.117 

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 
(coproduccions), així com altres del Ministeri d’Indústria. L’import pendent de cobrament a 31 
de desembre de 2003 de les subvencions rebudes és de 141.393 euros, i es recull sota 
l’epígraf de balanç d’Administracions Públiques. La Societat ha complert fins a 31 de desembre 
de 2003 amb les condicions associades a les citades subvencions. 

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 141.393  

   

Hisenda Pública deutora per IVA 3.216.881  

Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte 28.716  

Hisenda Pública creditora per IRPF  2.363.610 

Organismes de la Seguretat Social creditors  2.019.991 

Forcem 157.858  

Saldo final 3.544.848 4.383.601 

 

  



 

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)   (165.672.684) 

    Diferències permanents   27.249.092 

    Diferències temporals   - 

Base imposable   (138.423.592) 

 

Les diferencies permanents corresponen principalment a les despeses extraordinàries 
ocasionades pel canvi en el criteri d’amortització esmentat a la nota 2.2.1. i que no es 
consideren com a despesa fiscalment deduïble. 

Addicionalment a la base imposable negativa del 2003, TVC té acreditades bases imposables 
negatives d’exercicis anteriors pendents de compensar, les quals vencen gradualment en els 
15 anys vinents. 

A mitjans de l’exercici 2003 es van iniciar activitats inspectores dels següents impostos i 
períodes: 

Impost sobre Societats 1.998 – 2.001 

Impost sobre el Valor Afegit 1.999 – 2.001 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 1.999 – 2.001 
 

En l’epígraf de provisions per impostos i riscos s’inclou el saldo de les provisions per impostos, 
per un import de 1.686.964 euros, per a cobrir les possibles contingències derivades de la 
Inspecció en curs. 

Donades les possibles diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable a algunes 
operacions, hi podria haver determinats passius fiscals de caràcter contingent. No obstant, en 
opinió de la Direcció de la societat, la possibilitat que es materialitzin aquests passius no 
provisionats en els presents comptes anuals és remota i, en qualsevol cas, el deute tributari 
que se’n pogués derivar no afectaria significativament els comptes anuals de la societat. 

 

  



 

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 
31.12.02 Addicions Baixes 

Traspàs a 
curt termini 

Saldo a 
31.12.03 

Crèdits a llarg termini autoritzats per pressupostos 100.347.102   (13.998.807) 86.348.295 

Crèdits a llarg termini per arrendament financer 1.962.962  (14.368) (317.880) 1.630.714 

Total deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 102.310.064  (14.368) (14.316.687) 87.979.009 
 

 Saldo a 
31.12.02 Addicions Baixes 

Traspàs a 
curt termini 

Saldo a 
31.12.03 

Venciments a curt termini de préstecs a llarg  

termini autoritzats per pressupostos 

 

4.242.438 

 

 

 

(4.242.438) 

 

13.998.807 

 

13.998.807 

Altres deutes a curt termini per arrendament financer 305.797  (305.797) 317.880 317.880 

Deutes per interessos 792.080 137.090 (792.080)  137.090 

Total deutes  amb entitats de crèdit a curt termini 5.340.315 137.090 (5.340.315) 14.316.687 14.453.777 
 

Total deutes amb entitats de crèdit 107.650.379  137.090 (5.354.683) 0 102.432.786 

 

Els venciments dels deutes a llarg termini en els 5 anys vinents són els següents: 

 

 Crèdits a llarg termini 
autoritzats per 
pressupostos 

Crèdits a llarg termini per       
arrendament financer 

2005 17.883.749 318.413 

2006 17.883.749 295.481 

2007 17.883.749 178.686 

2008 17.883.749 179.287 

2009 11.877.587 179.912 

2010 i següents 2.935.713 478.935 

Saldo final 86.348.296 1.630.714 

 

  



 

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 2003 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 2003 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 va atorgar 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 finalitza 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 va atorgar 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 finalitza 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 va atorgar 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 137.090 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. Provisió per a impostos i riscos  

El moviment de la provisió per a impostos i riscos de l’exercici 2003 ha estat el següent: 
 

Saldo inicial 922.712 

Addicions (nota 13.2) 1.686.964 

Traspàs a resultats (415.465) 

Saldo final   2.194.211 

  



 

 

16.  Garanties compromeses amb tercers 

A 31 de desembre de 2003, la Societat havia constituït crèdits documentaris per un import total 
de 11.624.650 euros amb garantia d’operacions realitzades amb societats productores 
estrangeres. 

La Societat té avals bancaris rebuts davant de tercers per un import de 109.758 euros en 
concepte, principalment, de garanties presentades per la concessió de subvencions, així com 
per altres conceptes per un import de 942.334 euros. 

La Societat, juntament amb la resta de les televisions autonòmiques, ha signat un contracte 
d’adquisició de drets audiovisuals esportius per a les temporades 2003-2004 a 2005-2006, 
totesdues incloses amb Audiovisual Sport, S.L.(AVS) amb data 11 de desembre de 2003. AVS 
és titular dels drets audiovisuals de televisió oberta i gratuïta de determinats clubs de futbol pel 
que fa a competicions nacionals, per la cessió dels esmentats drets que li han fet els seus 
accionistes o societats del mateix grup, Televisió de Catalunya, S.A. i Gestión de Derechos 
Audiovisuales y Deportivos, S.A. en virtut del contracte subscrit per aquests, amb data 24 de 
desembre de 1996. En base a aquest esmentat contracte de 24 de desembre de 1996, TVC té 
el compromís de cedir a AVS els drets audiovisuals dels que sigui titular (Futbol Club Barcelona 
(FCB) i Real Club Deportivo Espanyol (RCDE)), sempre que es compleixin les condicions 
establertes en l’esmentat contracte. 

D’aquesta manera, durant l’exercici 2003 s’han cedit a AVS els referits drets corresponents a 
les temporades 2003-2004 a 2005-2006, totes dues incloses. Així mateix, en el cas del FCB, 
TVC té compromès aportar en el futur els drets corresponents a les posteriors temporades 
2006-2007 i 2007-2008, sempre que es compleixin les condicions establertes en el contracte 
amb data 24 de desembre de 1996. 

A partir de la temporada 2003-2004, i com a resultat dels acords establerts entre les parts, els 
drets cedits per TVC a AVS es liquiden directament entre AVS i els clubs de futbol, i no 
representen cap desembors per part de TVC. 

Relatiu a l’esmentada cessió de drets de TVC a AVS, pel que fa al FCB, TVC és garant 
solidària en segona instància del compliment per part d’AVS de les obligacions de pagament 
derivades de la cessió dels citats drets.  

Les televisions autonòmiques hauran d’abonar a AVS, com a contraprestació econòmica del 
referit contracte amb data 11 de desembre de 2003, un import fix per temporada. L’import 
corresponent a TVC per la primera temporada (2003-2004) és de 17.322.186 euros, el qual 
s’actualitzarà en les temporades següents en funció de l’IPC.  

Cal dir que, addicionalment, TVC té compromisos de compra per altres drets audiovisuals 
esportius (futbol, Formula 1, etc.) per a les temporades que van desde 2003-2004 (part dels 
quals ja s’ha meritat i comptabilitzat durant l’exercici 2003) fins a 2007-2008 per un import total 
aproximat de 148 milions d’euros.  

 

  



 

17. Ingressos i despeses 

17.1. Import net de la xifra de negoci 

Compost principalment per les partides següents: 

17.1.1. Publicitat 

La seva composició ha estat la següent: 
 

 31.12.2003 31.12.2002 

Publicitat TV3 113.872.956 104.047.338 

Publicitat 33 11.842.872 11.028.996 

Publicitat desconnexions 526.006 545.628 

Total 126.241.834 115.621.962 

 

17.1.2. Altres vendes 

Es detallen a continuació: 

 

 31.12.2003 31.12.2002 

Vendes de programes de Producció Interna 317.092 129.185 

Vendes de programes de Producció Aliena 
(Coproduccions) 

10.146 1.201.865 

Vendes de programes de Producció Externa 722.112 218.803 

Vendes de programes d'Informatius 24.624 30.977 

Vendes de programes d'Esports 24.455.022 41.349.187 

Altres vendes 1.560.258 2.610.410 

Total  27.089.254 45.540.427 

La totalitat de l’import net de la xifra de negoci ha estat generada en el territori de l’estat 
espanyol. 

 

  



 

17.2. Subvencions d’explotació 

L'import de la subvenció d’explotació corresponent a l'exercici 2003 ha estat de 223.202 euros. 

En aquest epígraf s’inclouen les subvencions de la Fundació per a la formació contínua 
(Forcem), de l’“Instituto Nacional de Empleo” (INEM), de la Secretaria General de la Joventut, 
així com la subvenció de la Comissió Europea per al finançament de documentals. 

17.3. Consum de material auxiliar, cintes i recanvis 

Es compon de: 

 

 31.12.2003 31.12.2002 

Existències inicials 1.684.520 1.507.997 

Compres 3.679.088 2.877.067 

Existències finals (1.959.757) (1.684.520)

Total  3.403.851 2.700.544 

17.4. Personal 

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

 31.12.2003 31.12.2002 

Sous i salaris 79.026.912 72.013.133 

Seguretat social 18.752.184 16.719.975 

Altres despeses socials 1.372.295 1.009.579 

Total   99.151.391 89.742.687 

El nombre mitjà d´empleats de l´any 2003 ha estat de 1888 persones amb la següent 
distribució: 
 

Direcció 11 

Comandaments intermedis 94 

Personal tècnic 1.269 

Administració i d’altres 514 

Nombre total 1.888 

  



 

17.5. Dotació per insolvències 

 

 31.12.2003 31.12.2002 

Dotació de l'exercici 44.998 518.118  

Recuperacions i cancel·lacions (118.727) (6.044) 

Saldo net  (73.729) 512.074  

17.6. Transaccions efectuades amb empreses del grup i associades 

Les operacions realitzades durant 2003 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 

 

INTRACATALONIA 

Ingressos: 

   

    Publicitat 

    Prestació de serveis 

 

 

3.189 

12.661 

 

 

- 

64.886 

 

 

84.930 

62.638 

 

54.543 

12.484 

 

 

- 

201.902 

 

 

- 

269.507 

 

 

- 

1.846 

Total  15.850 64.886 147.568 67.027 201.902 269.507 1.846 

Despeses: 

    Publicitat 

    Prestació de serveis  

 

- 

- 

 

- 

5.416.235 

 

35.055 

38.025 

 

1.464 

47.144 

 

- 

1.292.501 

 

- 

1.323.384 

 

- 

38.400 

Total  - 5.416.235 73.080 48.608 1.292.501 1.323.384 38.400 

Les transaccions amb empreses associades han estat les següents: 
 

 AUDIOVISUAL SPORT, S.L 

Ingressos  (Vendes drets emissió esdeveniments esportius) 20.247.146 

Despeses  (Compra drets emissió esdeveniments esportius) 18.964.462 

 

  



 

17.7. Transaccions realitzades en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda estrangera més significatives realitzades durant l’exercici 2003 
corresponen a compres de drets de pel·lícules i sèries, i han estat de 14.887.380 euros, totes 
denominades en USD. 

17.8. Despeses i ingressos extraordinaris 

Les despeses i ingressos extraordinaris registrats a l’exercici 2003 corresponen principalment 
al moviment de la provisió per impostos i riscos (Vegeu nota 15). 

18. 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. 

19. Remuneració dels auditors 
Els honoraris percebuts per PricewaterhouseCoopers Auditores S.L., pels serveis d’auditoria i 
altres serveis sumen en total 41.967 euros. No hi ha honoraris rebuts per serveis prestats per 
altres societats que utilitzin la marca PricewaterhouseCoopers. 

20. Altra informació 

20.1. L’Administrador Únic de la TVC que ha exercit el càrrec durant l’exercici 2003 no ha 
percebut de la Societat cap tipus de remuneració sota cap concepte durant l’esmentat 
exercici. 

No hi ha 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 cap d’ells. 

20.2. L’Administrador únic de la societat que formula els presents comptes anuals, en 
cumpliment de l’article 127 ter. 4 de la Llei de Societats Anònimes, ha manifestat que no 
poseeix participacions en el capital d’altres societats amb el mateix, anàleg o 
complementari gènere d’activitat al que duu a terme TVC, S.A., ni manté càrrecs de 
responsabilitat en les esmentades societats, ni ha dut a terme activitats per compte propi 
o aliè en cap altra societat amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat al 
dut a terme per TVC, S.A.  

20.3. A 31 de desembre de 2003, la societat tenia subscrits contractes de futurs de compra 
USD per un import total de 6.931.132 USD a un tipus de canvi mig d’1,1844 USD/euro 
amb objecte de cobrir una part de les compres en divisa de drets d’emissió de pel·lícules 
i sèries externes, denominades en USD (vegeu criteri de valoració a la nota 4.8).  

21. Fets posteriors 

Amb data 13 de febrer de 2004, CCRTV ha signat un acord amb Sogecable, en virtut del qual, 
Sogecable i CCRTV, per si mateixes o per mitjà de les empreses del grup, es comprometen a 
col.laborar i desenvolupar projectes tecnològics i de coproduccions (en el marc del conveni 
firmat, amb anterioritat, per la CCRTV amb les Associacions Catalanes de Productors) durant 

  



 

els propers 5 anys per un import total de 40 milions d’euros. Ambdues parts col·laboraran en 
parts iguals en l’esmentat import. 

No s’han produït altres fets posteriors significatius que afectin el contingut dels presents 
comptes anuals. 

22. Quadre de finançament 
 

EUROS EUROS
2003 2002

Resultat de l'exercici (165.672.684) (130.749.141)
Ajustaments:
Operacions no relacionades amb moviments de fons:
    Amortitzacions de l'immobilitzat 72.452.710 71.016.755
    Despeses d'exercicis anteriors per amortitzacions d'immobilitzat 19.283.343 -
    Resultats de les baixes d'immobilitzat material (156.423) (1.782)
    Resultats de les baixes d'immobilitzat immaterial 823.165 1.345.315
    Despeses a distribuir: despeses de l'exercici 71.217 -
    Subvenció de capital: traspàs al resultat (3.466.853) (1.595.108)
    Ingressos a distribuir per diferències de canvi 74.202 142.403
    Dotacions per riscos i despeses 1.271.499 -
Recursos generats per / (aplicats en) les operacions (75.319.824) (59.841.558)
ORIGEN DELS FONS
Aportacions de l'accionista únic 170.624.446 155.519.612
Baixes d'immobilitzat material 310.035 122.753
Baixes d'immobilitzat immaterial 3.308.855 4.659.570
Baixes d'immobilitzat financer 28.846 12.021.721
Subvencions de capital atorgades 1.201.501 1.704.267
Augment de deutes a llarg termini (leasing) - 1.962.962
Traspassos a curt termini d'immobilitzat  financer 13.998.807 4.242.439
Total orígens de fons 189.472.490 180.233.324
APLICACIÓ DE FONS
Adquisicions d'immobilitzat material 14.112.682 8.231.306
Adquisicions d'immobilitzat immaterial 66.888.375 82.674.262
Adquisicions d'immobilitzat financer 2.457 5.690.314
Despeses a distribuir - 367.427
Cancel·lació de subvencions de capital 25.971 -
Traspàs a curt termini de deutes a pagar a llarg termini 14.316.687 4.242.439
Cancel.lació de deutes a pagar a llarg termini 14.368 -
Recursos aplicats en les operacions 75.319.824 59.841.558
Total aplicacions de fons 170.680.364 161.047.306
Excés d'orígens sobre aplicacions (Augment del capital de treball) 18.792.126 19.186.018
AUGMENT / (DISMINUCIÓ) DEL CAPITAL DE TREBALL
Augment / (Disminució) deutors, existències, inversions financeres
i ajustaments per periodificació 29.062.559 0
(Augment) / Disminució creditors (10.198.498) 7.639.145
Variacions netes dels fons líquids (71.935) 0
Augment del capital de treball 18.792.126 7.639.145

  



CATALUNYA RÀDIO SRG., SA. 

 

 











CATALUNYA RÀDIO SRG., SA. 
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003 i 2002 

(les quantitats són en euros) 

 

Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002

Immobilitzat 35.164.071 40.361.526 Fons propis (nota 10) 9.233.815 6.896.800

Immobilitzat immaterial (nota 5) Capital
    Propietat Industrial 812 812     Capital social 10.526.986 10.526.986
    Despeses de Recerca i desenvolupament 508.698 508.698
    Amortització -204.291 -102.552 Reserves

305.219 406.958      Diferències ajustament capital a euros 7 7

Immobilitzat material (nota 6) Aportacions pendents d'aplicació 43.594.811 22.563.811
    Terrenys 59.330 59.330
    Edificis i altres construccions 4.535.578 4.538.314 Resultats exercicis anteriors
    Instal.lacions tècniques 5.014.835 4.992.779
    Altres instal.lacions 4.613.016 4.348.083     Resultats neg. d'exercicis anteriors -26.194.004 -7.367.186
    Mobiliari i equips d'oficina 689.575 700.144
    Equips informàtics 30.522 31.327 Pèrdues i guanys
    Elements de transport 466.665 465.997     Resultat de l'exercici -18.693.985 -18.826.818
    Altre immobilitzat 431.985 415.809
    Instal.lacions en curs 172.357 121.231 Provisions per riscos i despeses 
    Amortitzacions -9.287.656 -8.645.781     Provisions per riscos i despeses 0 1.114.484

6.726.207 7.027.233

Immobilitzat financer Creditors a llarg termini 28.109.587 32.906.271
    Crèdits a empreses del grup 28.109.587 32.906.271   Deutes amb entitats de crèdit (nota 13) 28.109.587 32.906.271
    Fiances a llarg termini 23.058 21.064

28.132.645 32.927.335

Actiu circulant 11.892.033 7.742.368 Creditors a curt termini 9.712.702 7.186.339

Deutors Deutes amb entitats de crèdit (nota 13)
    Clients i altres deutors 5.805.536 5.065.124     Venciments curt prèstecs llarg termini 4.796.684 1.287.883
    Empreses del grup, deutors (nota 8) 1.211.144 1.217.727     Deutes per interessos 33.361 147.377
    Personal 12.532 11.364 4.830.045 1.435.260
    Administracions públiques 124.934 218.270
    Provisions per insolvències -421.896 -323.175

6.732.250 6.189.310 Creditors comercials
    Factures pendents de rebre 723.813 648.386
    Proveïdors i altres creditors 2.124.799 3.086.340

Inversions financeres temporals (nota 9)     Empreses del grup, creditors (nota 8) 542.370 394.431
   Crèdits a empreses Grup 4.796.684 1.287.883 3.390.982 4.129.157

Creditors no comercials
    Personal 511.225 649.604

Tresoreria     Administracions públiques 742.552 854.593
    Caixa i bancs 357.221 264.015 1.253.777 1.504.197

Ajustaments per periodificació Ajustaments per periodificació
    Despeses anticipades 5.878 1.160     Ingressos anticipats 237.898 117.725

Total actiu 47.056.104 48.103.894 Total passiu 47.056.104 48.103.894

 

 



CATALUNYA RÀDIO SRG., SA. 
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003 i 2002  

(les quantitats són en euros) 

Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002
 

Aprovisionaments
    Consum de mat.aux.i recanv. 415.177 315.949 Import net de la xifra de negocis

   Publicitat   (nota 15.1) 12.452.576 11.
Despeses de personal  (nota 15.2)    Prestació de serveis 24.103 8.262 
    Sous i salaris 12.976.668 12.400.993    Rappels sobre vendes -48.547 0 
    Càrregues socials 3.630.967 3.398.488 12.428.132 11.

16.607.635 15.799.481    
   
Treballs per a l'immobilitzat

Amortització de l'immobilitzat    Treballs realitzats per l'empresa 14.806 4.179 
    Dotacions de l'exercici 1.079.860 1.117.670 

Altres ingressos d'explotació
Variació de les provisions de tràfic    Ingressos accesoris 365.890 270.896 
    Dotacions per insolvències 99.359 53.245    Subvencions 6.000 0 

   Prov. per insolvències aplicades 638 1.124 
Altres despeses d'explotació 372.528 272.020 
    Serveis d'empreses i professionals 5.490.654 5.277.595 
    Subministraments i comunicacions 3.908.775 3.800.697 
    Altres serveis exteriors 2.785.253 2.509.495 
    Tributs 46.251 36.882 
    12.230.933 11.624.669 

Beneficis d'explotació Pèrdues d'explotació 17.617.498 17.

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 984.624 1.325.433    Interessos 9.637 11.029 

Diferències de canvi Diferències de canvi
    Diferències negatives 2.159 2.269    Diferències positives 4.907 3.487 

Resultats financers positius 0 0 Resultats financers negatius 972.239 1.

Beneficis de les activ.ordinàries 0 0 Pèrdues de les activ.ordinàries 18.589.737 18.

Pèrdues procedents de l'immob. Beneficis procedents de l'immob.
    Baixes d'immo.mat.: Valor Residual. 30.690 23.704    Baixes d'immo.mat.: Ingressos 22.426 13.375 

Despeses extraordinàries
    Despeses i pèrdues extraordinàries 20.336 172.131 Beneficis d'altres exercecis

   Ingressos i benef. d'exercicis ant. 10.977 395.377 
Pèrdues d'altres exercicis
    Despeses i pèrdues d'exercicis ant. 86.625 188.507 

Resultats extraord. positius 0 24.410 Resultats extraord. negatius 104.248 0 

Beneficis abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos 18.693.985 18.

Impost de societats (nota 4.7 i 14) 0 0 

Resultat de l'exercici (Beneficis) 0 0 Resultat de l'exercici (Pèrdues) 18.693.985 18.

Resultat de l'exercici (Pérdues) -18.693.985 -18.826.

  -Aportacions de socis enregistrades durant l'exercici a Fons Pròpis segons el que disposa la normativa comptable vigent 21.031.000 21.100.930
Suma de resultat de l'exercici més aportacions de socis 2.337.015 2.274.112

ESTAT D'INFORMACIÓ ADDICIONAL DELS EXERCICIS ANUALS ACABATS A 31 DE DESEMBRE DE 2003 I 2002 

Les quantitats són en euros

826.818 

818 

826.818 

313.186 

851.228 

538.042 

096.773 

088.511 

CATALUNYA RÀDIO SRG., SA. 

  



 

CATALUNYA RÀDIO SRG., SA. 

Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2003 

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 2003 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 2003, 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 l’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. 

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: 

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. Immobilitzat financer i inversions financeres temporals 

El immobilitzat financer i les inversions financeres temporals es valoren al cost d’adquisició o al 
valor de mercat, si aquest últim fos inferior. 

4.4. 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 reembossament. 

4.5. Curt Termini i llarg termini 

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

4.6. Despeses  i Ingressos anticipats 

4.6.1 Despeses anticipades 

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

4.6.2. Ingressos anticipats 

 El saldo correspon a factures emeses per CR que per la seva naturalesa s'imputen a  
ingressos d'exercicis posteriors. 

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 en la data de l'operació. Les diferències negatives no 
realitzades, resultants de la valoració dels saldos corrents en moneda estrangera al tipus de 
canvi vigent a la data de tancament de l’exercici, s’imputen a resultats i les diferències positives 
no realitzades s’imputen a l’epígraf de balanç d’ingressos a distribuir i es porten a resultats 
quan es realitzen. A  31 de desembre de 2003 no existia cap diferència de canvi significativa no 
realitzada.  

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. 

 Atesa la situació de resultats de la Societat no es merita la despesa per impost de societats. 

 

  



 

4.9. 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. 

4.10. Provisió per impostos 

 La provisió per impostos  es dota d’acord amb criteris de prudència per fer front a possibles 
despeses per aquest concepte. 

4.11. 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. 

4.12. 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. 

5. Immobilitzat immaterial 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat immaterial durant l'exercici 
2003. 

COST Saldo a Altes Baixes Saldo a
31.12.02 31.12.03

Propietat industrial 812 0 0 812
Despeses de Recerca
i Desenvolupament 508.698 0 0 508.698
Total 509.510 0 0 509.510

AMORTITZACIÓ Saldo a Saldo a
ACUMULADA 31.12.02 Dotacions Aplicacions 31.12.03

Propietat industrial 812 0 0 812
Despeses de Recerca
i Desenvolupament 101.740 101.739 0 203.479
Total 102.552 101.739 0 204.291

Immob. Immaterial net 406.958 305.219

  



 

  

 

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. 

Durant l’exercici 2003, Catalunya Ràdio ha incorporat un import de 14.806 euros en concepte 
de treballs realitzats per al seu immobilitzat material. 

A la pàgina següent es mostra un detall del moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici 
2003, el qual fa també referència al cost dels elements totalment amortitzats: 

 



 

  

Quadre evolutiu de l'immobilitzat material durant l'any 2003

Valor Valor
Amortització acumulada Net Elements

Saldo Altes Baixes Traspassos Saldo a Saldo a Dotacions Baixes Traspassos Saldo a a Totalment
31.12.02 2.003 2.003 2.003 31.12.03 31.12.02 2.003 2.003 2.003 31.12.03 31.12.03 Amortitzats

Terrenys, Edificis i altres construccions 4.597.644 0 2.736 4.594.908 1.149.560 226.852 2.103 1.374.309 3.220.599

Instal·lacions tècniques 4.992.779 235.576 213.750 230 5.014.835 4.006.175 277.388 196.825 4.086.738 928.097 3.220.780

Altres instal·lacions 4.348.083 353.363 92.930 4.500 4.613.016 2.289.936 343.763 81.934 2.551.765 2.061.251 1.265.469

Mobiliari i equips d'oficina 700.144 43.459 54.028 689.575 509.040 40.441 51.892 497.589 191.986 279.828

Equips informàtics 31.327 0 805 30.522 31.327 0 805 30.522 0 30.522

Elements de transport 465.997 0 92 760 466.665 305.377 70.105 92 375.390 91.275 116.061

Altre immobilitzat material 415.809 18.770 2.594 431.985 354.366 19.572 2.595 371.343 60.642 309.702

Instal·lacions tècniques en curs 121.231 56.616 -5.490 172.357 0 0 0 0 172.357 0

Total 15.673.014 707.784 366.935 0 16.013.863 8.645.781 978.121 336.246 0 9.287.656 6.726.207 5.222.362

Durant l'exercici no s'ha adquirit immobilitzat a altres Societats del Grup

Cost històric

 

 



 

7. Immobilitzat financer 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat financer durant l' exercici 2003: 
 

Saldo a Saldo a
31.12.02 Altes Traspàs. Baixes 31.12.03

Crèdits a empreses 32.906.271 0 (4.796.684) 0 28.109.587
del Grup

Dipòsits i 21.064 1.994 0 0 23.058
fiances

Total 32.927.335 1.994 (4.796.684) 0 28.132.645

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. CCRTV TOTAL 

Saldos 
deutors 

41.228 19.916 0 0 0 1.150.000 1.211.144

Saldos 
creditors 

65.997 0 305.062 9.280 162.031 0 542.370

        

El saldo amb la CCRTV correspòn a les aportacions de capital rebudes segons Acord de 
Govern (vegeu nota 10.4) i pendents de cobrament a 31 de desembre de 2003. 

 

  



 

9. Inversions financeres temporals 

Els moviments de l’epígraf d’Inversions financeres temporals durant l’exercici han estat els 
següents: 

 

 Saldo a 
31.12.02 

Addicions Traspassos Baixes Saldo a 
31.12.03 

Crèdits amb empreses 
de grup 

1.287.883 - 4.796.684 (1.287.883) 4.796.684 

 1.287.883 - 4.796.684 (1.287.883) 4.796.684 

 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. 

10. Fons propis 

10.1. Els moviments dels fons propis de l’exercici han estat els següents: 
 

 Saldo a 
31.12.02 

Distribució 
resultat 2002 

Altres moviments 
2003 

Saldo a 
31.12.03 

Capital social 10.526.986 - - 10.526.986

Diferències per ajust capital a 
euros 

7 - - 7

Resultats negatius d’exercicis 
anteriors 

(7.367.186) (18.826.818) - (26.194.004)

Aportacions de socis 22.563.811 - 21.031.000 43.594.811

Resultat de l'exercici  (18.826.818) 18.826.818 (18.693.985) (18.693.985)

Total 6.896.800 - 2.337.015 9.233.815

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 31.12.2003 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 18.829.000 euros, ha estat aprovada per 
la Llei 30/2002 de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
Addicionalment, la Societat ha rebut durant l’any 2003 del seu accionista únic un total de 
2.202.000 euros apropats per Acord de Govern de data 8 de juliol de 2003, amb motiu de 
fer front a les despeses i inversions necessàries per a la posada en marxa dels sistemes 
d’emissió digital (DAB) i dels quals, a 31 de desembre de 2003, s’han aplicat a aquesta 
finalitat 1.623.604 euros.  

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 pugues 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). 

10.6. La Societat no ha signat durant l’exercici 2003 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 31.12.02

Dotacions Aplicacions Saldo a 
31.12.03 

Provisions per impostos 1.114.484 22.715 ( 1.137.199) 0 

Total 1.114.484 22.715 ( 1.137.199) 0 

Durant l’any 2003 s’ha procedit al pagament a l’Administració Tributària dels passius derivats 
de les actes corresponents a l’exercici 2001 per l’aplicació del sistema de prorrata. D’aquesta 
manera, al 31 de desembre de 2003 no hi ha actes fiscals emeses en contra la Societat i 
pendents de pagament. No obstant i això, la Societat té recorregudes davant l’administració 
actes per inspeccions fiscals firmades en disconformitat i ja pagades (i per tant reconegudes 
com a despesa en exercicis anteriors) per un import total de  1.793.165 euros. 
 

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. 
 

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 
31.12.02 Addicions Baixes Traspassos 

Saldo a 
31.12.03 

Crèdits a llarg termini 
autoritzats per 
pressupostos 

32.906.271 - - (4.796.684) 28.109.587 

      

Crèdits a curt termini 
autoritzats per 
pressupostos 

1.287.883 - (1.287.883) 4.796.684 4.796.684 

Deutes per interessos 147.377 - (147.377) 33.361 33.361 

Total crèdits bancaris a 
curt termini 

1.435.260    4.830.045 

 

  

  



 

El saldo de deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2003 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 tercer de 1.287.883 euros el 
16.05.2003, i pendent d’efectuar el quart pel mateix import amb data 17.05.2004, que 
s’ha traspassat a curt termini, de manera que el saldo pendent a llarg termini és de 
3.863.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, per un 
import de 2.095.220 euros que s’ha traspassat a curt termini de manera que el saldo 
pendent a llarg termini es de 11.523.714 euros. 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, per un import 
de 1.413.581 euros que s’ha traspassat a curt termini, de manera que el saldo pendent a 
llarg termini es de 12.722.223 euros. 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.  

Els venciments dels deutes a llarg termini en els 5 anys vinents son els següents: 

 

 Crèdits a llarg termini 
autoritzats per pressupostos 

2005 6.210.264 

2006 6.210.264 

2007 6.210.264 

2008 4.922.381 

2009 3.508.801 

2010 1.047.613 

Saldo Final 28.109.587 

  



 

13.2. Els interessos meritats al tancament de l’exercici i pendents de pagament dels préstecs 

bancaris són de 33.361 euros. 
 

14.  Situació fiscal 

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

Resultat comptable (pèrdua) (18.693.985)

Variacions de la base:

    Augments permanents 96.115

    Disminucions permanents (13.050)

    Augments temporals 136.359

Base imposable (18.474.561)

Els augments permanents a la base imposable corresponen principalment a la despesa pels 
interessos de demora de l’acta d’inspecció de l’exercici 2002. Els augments temporals 
corresponen a diferències en els criteris d’amortització comptables i fiscals. 

Addicionalment a la base imposable negativa de l’exercici 2003, 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 2003 i 2002 la composició dels ingressos per publicitat és la següent: 

 
 2003 2002 

Catalunya Ràdio 10.267.713 9.350.933 

Catalunya Cultura 202.583 161.039 

Catalunya Informació 1.649.597 1.218.138 

Catalunya Música 102.379 115.377 

Desconnexions CR 230.304 243.024 

Total publicitat neta 12.452.576 11.088.511 

La totalitat de l’import net de la xifra de negocis ha estat generada en el territori de l’estat 
espanyol. 

15.2.  Personal 

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

 2003 2002 

Sous i salaris 12.976.668 12.400.993 

Seguretat social 3.440.972 3.246.889 

Altres despeses socials 189.995 151.599 

Total personal  16.607.635 15.799.481 

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 per un import de 24.142 euros, el qual està externalitzat a través d’una Companyia 
d’Assegurances. 

El nombre mitjà d'empleats de l'any 2003 ha estat de 383 persones. 

 

Direcció/comandaments intermitjos 14 

Personal Tècnic 306 

Administració/altres 63 

Total 383 

 

  



 

15.3. Dotació per insolvències 

El moviment de la provisió per insolvències durant l’exercici ha estat el següent: 

 

Saldo a 31 de desembre de 2002 323.175 

Dotació de l’exercici 99.359 

Regularitzacions (638) 

Saldo a 31 de desembre de 2003 421.896 

 

16. Transaccions efectuades amb empreses del grup 

Les operacions realitzades durant l'any 2003 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 

 

- 

 

35.035 

 

3.723 

 

- 

 

- 

Ingressos 
accessoris - 38.025 6.656 - - 

Total - 73.060 10.379 - - 

 

 

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 

 
1.127.776 147.568

 
- 

 
24.000 

 
293.530 

Total 1.127.776 147.568 - 24.000 293.530 

 

  



 

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 2003 totalitzen 15.233 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 que ha exercit el càrrec durant l’exercici 2003 no ha 
percebut de la Societat cap tipus de remuneració sota cap concepte durant l’esmentat 
exercici. 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 cap d’ells. 

- L’Administrador únic de la Societat que formula els presents Comptes Anuals, en 
compliment de l’Article 127 ter.4 de la Llei de Societats Anònimes, ha manifestat que 
no posseeix participacions en el capital d’altres societats amb el mateix, anàleg o 
complementari gènere d’activitat al que du a terme Catalunya Ràdio, ni ha mantingut 
càrrecs de responsabilitat en les esmentades societats, ni ha dut a terme activitats per 
compte propi o aliè en cap altra societat amb el mateix, anàleg o complementari gènere 
d’activitat al dut a terme per Catalunya Ràdio. 

17.4.  Compromisos o garanties 

No hi ha altres compromisos o garanties addicionals als esmentats en altres apartats d’aquests 
Comptes Anuals. 

 

  



 

18. Quadre de finançament 

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

2003 2002
RECURSOS GENERATS PER /(APLICATS EN) LES OPERACIONS
Resultat de l'exercici -18.693.985 -18.826.818
Ajustaments:
Operacions no relacionades amb moviments de fons:
    Amortitzacions de l'immobilitzat 1.079.860 1.117.670
    Resultat baixes immobilitzat 8.263 10.329
    Dotació provisió riscos i despeses 22.715 -288.932
Recursos generats per/(aplicats en) les operacions -17.583.147 -17.987.751
ORIGEN DE FONS
Traspàs a curt termini immobilitzacions financeres 4.796.684 1.287.883
Aportacions de capital accionista 21.031.000 21.100.930
Baixes Immobilitzat 22.426 16.079
Immobilitzat financer i altres immobilitzacions -
Total origen de fons 25.850.110 22.404.892
APLICACIÓ DE FONS
Recursos aplicats en les operacions 17.583.147 17.987.751
Adquisicions immobilitzat material 707.784 800.894
Adquisicions immobilitzat financer 1.994 -
Venciments a curt termini de préstecs a llarg termini 4.796.684 1.287.883
Aplicacions provisions per riscos i despeses 1.137.199 996.195
Total aplicació de fons 24.226.808 21.072.723

AUGMENT / (DISMINUCIÓ) DEL CAPITAL DE TREBALL 1.623.302 1.332.169

VARIACIONS DEL CAPITAL DE TREBALL
Augment /(Disminució) deutors 4.056.459 1.038.162
(Augment)/ Disminució creditors -2.526.363 160.752
Variacions netes dels fons líquids 93.206 133.255

1.623.302 1.332.169

 

  



CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A. 

 

 







CCRTV Serveis Generals, SA.
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003 i de 2002

Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002

Immobilitzat 5.569.829 4.568.085 Fons propis (nota 9) 6.549.566 5.762.197

Immobilitzat immaterial (nota 5)  Capital
  Recerca i desenvolupament 65.402 556.824
  Instal.immobles en lloguer 740.727 0     Capital social 2.500.210 2.500.210
  Propietat industrial 8.118 5.838
  Aplicacions informàtiques 3.805.555 2.369.850  Reserves 15.379 2.151
  Avenços Immob.immaterial en curs 9.240 339.774
  Amortització -1.669.890 -1.109.260

2.959.152 2.163.026  Aport. pend. d'aplicació 4.199.970 3.538.759

Immobilitzat material (nota 6)
   Mobiliari i altres Instal.lacions 575.242 200.092  Resultats d'exercicis anteriors
   Equips informàtics 5.000.360 4.375.620
   Vehicles 64.350 64.350     Resultats d'exercicis anteriors -292.151 -411.198
   Amortització -3.030.306 -2.236.034

2.609.646 2.404.028
 Pèrdues i guanys

Immobilitzat financer  (nota 7)     Resultat de l'exercici 126.158 132.275
   Fiances i dipòsits llarg termini 1.031 1.031

Actiu circulant 3.792.824 3.951.949 Creditors curt termini 2.813.087 2.757.837

 Creditors comercials
  Deutors 
     Clients i altres deutors 578.918 283.165    Factures pendents de rebre 449.331 812.024
     Emp.del grup deutores (nota 8) 3.103.928 3.528.853     Proveïdors i altres creditors 1.897.066 1.567.039
     Personal 2.714 811     Empreses del Grup (nota 8) 104.061 69.208
     Administracions públiques 53.578 82.333 2.450.458 2.448.271

3.739.138 3.895.162
 Creditors no comercials

  Tresoreria    Personal 72.340 143.840
    Caixa i bancs 43.596 42.306     Administracions pùbliques 169.861 165.726

242.201 309.566

Ajustaments per periodificació Ajustaments per periodificació

    Despeses anticipades 10.090 14.481    Ingressos anticipats 120.428 0

Total actiu 9.362.653 8.520.034 Total passiu 9.362.653 8.520.034

Les quantitats són en Euros

 

 

 



Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2003 i de 2002

Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002

Aprovisionaments Import net xifra negoci  (nota 11.2)
   Consum de mat. aux. i recanvis 24.168 34.672    Venda productes acabats 1.096.003 850.554
   Despeses externes 881.165 631.557    Venda de Serveis 7.689.726 6.979.746

905.333 666.229 8.785.729 7.830.300

Despeses de personal (nota 11.3) Treballs per a l'immobilitzat
    Sous i salaris 2.987.316 3.186.736    Treballs realitzats per l'empresa 584.542 654.184
    Càrregues socials 933.466 946.004

3.920.782 4.132.740

Amortitzacions de l'immobilitzat
    Dotacions de l'exercici 1.698.229 1.249.458

Altres despeses d'explotació Altres ingressos d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 1.007.181 976.822    Ingressos accesoris 153.462 54.444
    Subministraments i comunicacions 355.440 217.187
    Altres serveis exteriors 1.557.234 993.577
    Tributs 18.995 5.917

2.938.850 2.193.503

Beneficis d'explotació 60.539 296.998 Pèrdues d'explotació 0 0

Despeses financeres Ingressos financers
    Despeses financeres 1.907 0
    Diferències negatives de canvi 1.563 123    Interessos 2.546 15.300

3.470 123
Diferències de canvi

    Diferències positives 2.233 1.327

Resultats financers positius 1.309 16.504 Resultats financers negatius 0 0

Beneficis de les activitats Pèrdues de les activitats
   ordinàries 61.848 313.502   ordinàries 0 0

Pèrdues proc. de l'immobilitzat Beneficis proc. de l'immobilitzat
    Baixes d'immob.:valor residual 34.075 116.627    Baixes d'immob.:Ingressos 0 1.109

Pèrdues d'altres exercicis Beneficis d'altres exercicis
    Despeses i pèrdues d'exercicis ant. -45.195 66.107    Ingressos i beneficis d'exercicis ant. 2.327 398

Resultats extraordinaris positius 13.447 0 Resultats extraordinaris negatius 0 181.227

Benefici abans d'impostos 75.295 132.275 Pèrdues abans d'impostos 0 0

     Impost sobre societats 50.863 0

 Resultat de l'exercici (Beneficis) 126.158 132.275  Resultat de l'exercici (Pèrdues) 0 0

Les quantitats són en Euros

CCRTV Serveis Generals, S.A.

C 

  



CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A. 

Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2003 

1. Activitat de la societat 

CCRTV SERVEIS GENERALS, 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. 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. 

El model de finançament per a la societat CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A. és mixt, 
combinant ingressos per venda de productes/serveis i ingressos públics procedents dels 
pressupostos aprovats per la Generalitat de Catalunya mitjançant aportacions de capital del 
seu soci únic CCRTV (Nota 9). 

 

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 2003, d’acord amb els principis de 
comptabilitat generalment acceptats, recollits en la legislació vigent. 

Els comptes anuals s’expressen 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 126.158 

 126.158 

Distribució  

A reserva Legal   12.616 

A compensació pèrdues exercicis anteriors 113.542 

 126.158 
 

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 Projectes de recerca i desenvolupament 

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”. 

4.1.2 Instal·lacions immobles en lloguer 

Es valora al cost d'adquisició i s’amortitza linealment segons un coeficient anual del 10%. 

4.1.3 Propietat industrial  

Es valora al cost d'adquisició i s’amortitza linealment segons un coeficient anual del 5%. 

4.1.4 Aplicacions informàtiques  

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

4.1.5 Avenços immobilitzat immaterial en curs 

S’activa com a Avenços d’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 25  %  

Elements transport 20  %  

A partir de l’exercici 2003, els equips informàtics han passat a amortitzar-se al 25% (20% fins 
l’exercici 2002). L’impacte d’aquest canvi d’estimat ha representat un increment de la dotació 
d’amortització de l’exercici 2003 d’aproximadament 200 milers d’euros. 

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 operacions de curt termini les de 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. 

  



 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. 

 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. 

 El benefici fiscal corresponent a les diverses bonificacions i deduccions es considera com un 
import menor de l’impost sobre societats de cada exercici. 

 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. 

 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.  

Per la seva activitat, la societat no incorre en despeses, ingressos, provisions o contingències 
de naturalesa mediambiental 

4.11. Medi ambient 

 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. 

4.10. Ingressos i despeses 

4.9. Impost sobre Societats 

 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. 

4.8. Transaccions en moneda estrangera 

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

4.7. Ingressos anticipats 

 L’impost diferit o anticipat que resulta de diferències temporals resultants de l’aplicació de 
criteris fiscals en el reconeixement d’ingressos i despeses, es reflecteix en el balanç de 
situació, fins a la  seva reversió. 

  



 

  

65.402 - - - - - 65.402

Instal. Immobles 
en lloguer - 400.953 - 339.774 740.727 - - - 702.079

Propietat 
industrial 5.838 2.280 - - 8.118 - - 7.679

Aplicacions 
informàtiques 2.369.850 642.362 795.506 3.805.555 2.096 - 2.174.752 844.840

Avenços i 
immobilitzat 
immaterial en 
curs

339.774 9.240 9.240 - - - - - 9.240

Total 3.272.286 1.358.919 0 4.629.042 2.096 - 2.959.152 844.840

Elements. 
totalment  

amortitzats

Cost històric Amortització acumulada
Valor netSaldo a 

31/12/2002
Altes Baixes Traspassos Saldo a 

31/12/2003
Saldo a 
31/12/2002

Dotacions Baixes Traspassos Saldo a 
31/12/2003

Recerca i 
desenvolup. 556.824 304.084 (795.506)

(38.648) (38.648)

(84) (355) (439)

(2.163) (1.109.176) (523.723) (1.630.803)

(339.774)

(2.163) (1.109.260) (562.726) (1.669.890)

A continuació es mostra un detall del moviment de l’immobilitzat immaterial durant l’exercici 2003: 

5. Immobilitzat immaterial 

 

 

 



 

  

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 2003, CCRTV SERVEIS GENERALS, S.A. ha adquirit com a immobilitzat immaterial 
774.377 euros, i ha incorporat un import de 584.542 euros, en concepte de treballs realitzats per al 
seu immobilitzat immaterial. 

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 2003: 

 



 

  

Quadre evolutiu de l'immobilitzat material durant l'any 2003

Valor Valor

Net Elements

Saldo Altes Baixes Traspassos Saldo a Saldo a Dotacions Baixes Traspassos Saldo a a Totalment

31.12.2002 2003 31.12.2003 31.12.2002 2003 31.12.2003 31.12.2003 Amortitzats

 Mobiliari i altres 
instal.lacions 200.092              376.954               (1.804)                 -                        575.242                (49.372)                   (38.835)                  586                  -                        (87.621)                   487.621                -                       

 Equips 
informàtics 4.375.620           998.175               (373.435)             -                        5.000.360             (2.144.667)              (1.083.798)             340.645           -                        (2.887.820)              2.112.540             882.673

 Elements de  

 transport 64.350                -                         -                        -                        64.350                  (41.995)                   (12.870)                  -                     -                        (54.865)                   9.485                    -                       

 Total 4.640.062           1.375.129            (375.239)             -                        5.639.952             (2.236.034)              (1.135.503)             341.231           -                        (3.030.306)              2.609.646             882.673              

CCRTV SERVEIS GENERALS, SA.

Cost històric Amortització acumulada



6.1. Actius adquirits a empreses del grup 

L’import dels actius adquirits a empreses del grup durant l’exercici 2003 ha ascendit a 8.516 
euros. 

6.2. Assegurances 

La societat té contractades diverses pòlisses d’assegurances per cobrir els riscos als quals 
estan subjectes els elements de l’immobilitzat material. La cobertura d’aquestes pòlisses es 
considera suficient. 

 

7.  Immobilitzat financer 

No hi ha hagut moviments d’aquest epígraf durant l’exercici. 

El saldo correspon a dipòsits i fiances. 

 

8.  Comptes amb empreses del grup 

Els saldos deutors i creditors amb empreses del grup són els següents: 

 

 CCRTV CATALUNYA 
RÀDIO, SRG 

TELEVISIO 
DE 
CATALUNYA 

TVC 
EDICIONS 

CCRTV 
INTERACTIVA 

TVC 
NETMEDIA 

INTRACATALONIA ACTIVA 3 

 

TOTAL 

Saldos 

deutors 

191.714 305.062 2.078.337 24.698 454.329 45.044 3.751 993 3.103.928 

Saldos  

creditors 

1.907 0 77.840 0 418 0 23.896 0 104.061 

 

 

  



9.  Fons propis 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2003 han estat els següents: 

 

 

 

Saldo a

31.12.2002

Aportacions Aplicació  

del resultat 

Resultat de  

l’exercici 

Saldo a

31.12.2003

Capital social 2.500.210  - - 2.500.210

Reserves legals 2.151  13.228 - 15.379

Aportacions pendents d'aplicació 3.538.759 661.211 - - 4.199.970

Resultat exercicis anteriors (411.198)  119.047 - (292.151)

Resultat de l'exercici  132.275  (132.275) 126.158 126.158

Total 5.762.197 661.211 - 126.158 6.549.566

 

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. La reserva legal no és distribuïble 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.  

9.3. Les aportacions de capital de l’exercici realitzades per part de l’Accionista Únic per import 
de 661.211 euros, corresponen a l’aportació aprovada per la Llei 30/2002 de 30 de 
desembre de 2002 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2003.  

 

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 75.295 

Diferències temporals i/o permanents 145.324 

Base imposable prèvia 220.619 

Compensació bases imposables negatives 
exercicis anteriors 

220.619 

Base imposable definitiva 0 

  



Les diferències temporals corresponen,  principalment,  a despeses anticipades que revertiran 
en l’any 2004. 

El moviment de l’impost anticipat és el següent: 

 

Saldo a 31-12-2002 0 

Addicions 50.863 

Disminucions 0 

Saldo a 31-12-2003 50.863 

 

Addicionalment, un cop descomptat l’import aplicat l’any 2003, la societat té acreditades bases 
imposables negatives d’exercicis anteriors pendents de compensar per un import total de 
57.298 euros, les quals vencen l’any 2014. 

 

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 diferents interpretacions possibles 
de la normativa fiscal aplicable a algunes operacions, podrien existir determinats passius fiscals 
de caràcter contingent. No obstant això, 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. 

  



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: 

 

  Import

Compres  22.279

Vendes de producte acabat  665.812

Compra de Serveis   112.809

Venda de Serveis  7.474.017

Interessos abonats  1.907

 

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. 

 

11.2. Import net de la xifra de negocis 

La composició del saldo d’aquest epígraf és la que es detalla a continuació: 

 

 2003 2002

Venda productes acabats 1.096.003 850.554

Venda de serveis 7.689.726 6.979.746

Total  8.785.729 7.830.300

 

Les vendes de productes acabats corresponen a vendes d’aplicacions informàtiques 
desenvolupades per la societat. 

La venda de serveis s’ha fet principalment a empreses del grup (Nota 11.1) 

 

  



11.3. Personal 

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

 

 2003 2002

Sous i salaris 2.987.316 3.186.736

Seguretat social 735.419 734.439

Altres despeses socials 198.047 211.565

Total personal 3.920.782 4.132.740

 

El nombre d'empleats a 31 de desembre de 2003 és de 75 persones. La distribució per 
categories professionals és la següent: 

 

Direcció 1 

Comandaments intermedis 6 

Personal tècnic 62 

Administració i altres 6 

Total 75 

 

12. Altra informació 

12.1. Retribució dels administradors 

L'Administrador Únic de CCRTV Serveis Generals, S.A que ha exercit el càrrec durant l’exercici 
2003 no ha percebut cap tipus de remuneració de la Societat sota cap concepte durant 
l’esmentat exercici. 

No hi ha crèdits ni bestretes concedides a l'Administrador de la societat o a altres components 
dels òrgans d'administració, ni la societat els serveix de garantia de cap obligació personal. 

L’Administrador únic de la societat que formula els presents comptes anuals, en compliment de 
l’article 127 ter. 4 de la Llei de Societats Anònimes, ha manifestat: que: 

1.- Que no ostenta participacions significatives, de manera directa o indirecta en el 
capital d’una societat que faci el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat al que 
constitueix l’objecte social de CCRTV Serveis Generals, S.A. ni exerceix càrrecs o 
funcions  en societats de les esmentades característiques fora de les societats del grup 
CCRTV. 

 

  



2.- Que no realitza per compte propi o aliè cap gènere d’activitat del mateix, anàleg o 
complementari objecte social de CCRTV Serveis Generals, S.A.  

3.- Que en la seva condició de Director General de la Corporació Catalana de Radio i 
Televisió  és òrgan de contractació d’un grup de societats quina activitat principal és la 
d’operador de televisió i producció de programes audiovisuals, i operador de radiodifusió, 
i ostenta els següent càrrecs a les empreses del Grup CCRTV: 

 

a) Administrador únic de TVC Multimèdia, S.L,. 

b) Administrador únic de CCRTV Interactiva, S.A.  

c) Administrador únic de TVC Netmèdia, S.L. 

d) Administrador únic de TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, S.A. 

 

12.2. Honoraris auditoria 

Els honoraris percebuts per PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. per serveis d’auditoria de 
comptes anuals corresponents a l’exercici 2003 han ascendit a 8.916 euros. 

La Societat no ha rebut serveis d’altres societats que utilitzin la marca 
PricewaterhouseCoopers. 

12.3. Medi ambient 

Veure nota 4.11. 

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 els comptes anuals. 

 

  



14.  Quadre de finançament 

A continuació es mostra el quadre de finançament de la CCRTV Serveis Generals, SA., 
corresponent als exercicis 2003 i 2002: 

 

 2003 2002 
ORIGEN DELS FONS   

Resultat de l'exercici 126.158 132.275 

Ajustaments: 

Operacions no relacionades amb moviments de fons: 

     Amortitzacions de l'immobilitzat 

      Resultats baixes immobilitzat 

 

 

1.698.229 

34.075 

 

 

1.249.458 

116.627 

Recursos generats per les operacions 1.858.462 1.498.360 

   

FONS PROVINENTS D'ALTRES ORÍGENS   

Aportacions a futures operacions de capital 

 

661.211 - 

 661.211 - 

APLICACIÓ DELS FONS   

Immobilitzat material, immaterial i financer 2.734.048 1.982.686 

   

 2.734.048 1.982.686 

   

AUGMENT/(DISMINUCIÓ) DE CAPITAL DE TREBALL (214.375) (484.326) 

VARIACIONS DE CAPITAL DE TREBALL   

Variació deutors/ajustaments per periodificació (actiu) (160.415) 724.725 

Variació creditors/ajustaments per periodificació (passiu) (55.250) (886.939) 

 (215.665) (162.214) 

VARIACIONS NETES DELS FONS LÍQUIDS   

Caixa i bancs 1.290 (322.112) 

   

AUGMENT/(DISMINUCIÓ) DE CAPITAL DE TREBALL (214.375) (484.326) 

 

  



CCRTV INTERACTIVA, SA. 

 

 







CCRTV INTERACTIVA, SA
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003

Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002

Immobilitzat 1.234.971 646.083 Fons propis 1.823.839 1.240.840

Immobilitzat immaterial Capital
   Propietat industrial 7.180 340      Capital social 3.065.162 3.065.162
  Aplicacions informàtiques 714.021 243.804
  Amortitzacions -66.934 -7.563

654.267 236.581 Reserves 481 481

Immobilitzat material
    Mobiliari i altres Instal.lacions 199.657 185.503 Aportacions pendents d'aplicació 2.164.084 740.688
    Equips informàtics 359.222 148.637
    Altre immobilitzat 7.762 7.762
    Amortitzacions -93.303 -39.766  Resultats d'exercicis anteriors

473.338 302.136
     Resultats d'exercicis anteriors -2.565.491 -991.697

Immobilitzat financer
    Portal Salut 158.100 158.100
    Prov. depreciació participació -50.734 -50.734  Pèrdues i guanys

107.366 107.366      Resultat de l'exercici -840.397 -1.573.794

Actiu circulant 2.493.996 1.767.908 Creditors curt termini 1.905.128 1.173.151

  Deutors  Creditors comercials
     Clients i altres deutors 773.743 500.436     Factures pendents de rebre 160.968 60.305
     Empreses del grup deutores 1.693.859 1.146.155      Proveïdors i altres creditors 369.064 375.284
     Personal 789 2.451      Empreses del Grup 951.303 443.271
     Administracions públiques 16.660 75.924 1.481.335 878.860
     Provisions per insolvencies -39.417 0

2.445.634 1.724.966

  Inversions financeres temporals
     Crèdits a curt termini emp. grup 0 8.000

0 8.000

  Tresoreria  Creditor no comercials
    Caixa i bancs 47.395 34.941      Administracions pùbliques 143.327 106.364

     Personal 260.466 187.927
403.793 294.291

Ajustaments per periodif. Ajustaments per periodif. 20.000 0
    Despeses avançades 967 0

Total actiu 3.728.967 2.413.991 Total passiu 3.728.967 2.413.991

Les quantitats són en euros

 

 

 



CCRTV INTERACTIVA, SA
Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2003

Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002

Aprovisionaments Vendes i prestació de serveis
   Treballs realitzats per empr. 0 0    Publicitat 1.398.120 1.376.351
   Compra de productes acabats 0 6.896    Venda de productes acabats 0 6.775

0 6.896    Venda de serveis 1.322.177 192.724
2.720.297 1.575.850

Despeses de personal Treballs per a l'immobilitzat
    Sous i salaris 1.714.100 1.286.847    Treballs realitzats per l'empresa 120.121 0
    Càrregues socials 428.846 314.533

2.142.946 1.601.380

Amortitzacions de l'immobilitzat Altres ingressos d'explotació
    Dotacions de l'exercici 112.908 36.041    Ingressos per serveis diversos 133.674 44.182

   Subvencions 0 0
Provisions per insolvències 133.674 44.182
    Dotació de l'exercici 39.417 0

Altres despeses d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 1.102.468 798.854
    Subministraments i comunicacions 82.217 65.161
    Altres serveis exteriors 334.479 545.578
    Tributs 450 435

1.519.614 1.410.028

 Beneficis d'explotació  Pèrdues d'explotació 840.793 1.434.313

Despeses financeres Ingressos financers
    Despeses financeres 0 0    Interessos 1.733 32.800
    Diferències negatives de canvi 32 535    Diferències positives de canvi 234 896

32 535 1.967 33.696

 Resultats financers positius 1.935 33.161  Resultats financers negatius

 Beneficis de les activitats Pèrdues de les activitats
   ordinàries   ordinàries 838.858 1.401.152

Variació provisions inv. financeres
    Dot. prov. participació Viasalus 0 50.734

Pèrdues d'altres exercicis Beneficis d'altres exercicis
    Despeses i pèrdues d'exercicis ant. 1.914 123.512    Ingressos i beneficis d'exercicis ant. 375 1.605

Resultats extraordinaris positius Resultats extraordinaris negatius 1.539 172.641

 Resultat de l'exercici (Beneficis)  Resultat de l'exercici (Pèrdues) 840.397 1.573.794

Les quantitats són en euros

 

 



CCRTV INTERACTIVA, SA. 

Memòria corresponent a l’exercici anual acabat el 31.12.2003 
 

1. Activitat de la societat 

CCRTV Interactiva, S.A., 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 i 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’n la penetració i el 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 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 el regulen l’esmentada Llei 10/1983, i les normes sobre 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. 

 



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 mostrar la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat a 31 de desembre de 
2003 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 l’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: 

 

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 més valor de l’ immobilitzat les 
despeses directes del personal propi i extern 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 generen 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 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 INTERACTIVA, S.A. 

 

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

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 un menor 
import de l’impost sobre Societats de cada exercici. 

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, CCRTV Interactiva, S.A., 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 a 31/12/03, s’han estimat els ingressos generats durant el mes de desembre 
en funció dels missatges enviats. Els imports definitus es coneixen quan 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 2003 
 

Cost històric Amortització acumulada
Saldo a Augments Baixes Saldo a Saldo a Dotacions Baixes Saldo a Valor net

31/12/02 traspassos traspassos 31/12/03 31/12/02 2003 traspassos 31/12/03 31/12/03

Patents i Marques 340 6.840 0 7.180 (8) (18) (0) (26) 7.154 

Aplicacions 
Informàtiques 243.804 470.217 0 714.021 (7.555) (59.353) (0) (66.908) 647.113 

TOTAL IMMOB. 
IMMATERIAL 244.144 477.057 0 721.201 (7.563) (59.371) (0) (66.934) 654.267

 

Les aplicacions informàtiques adquirides fan referència principalment al desenvolupament de 
mòduls del gestor de continguts, desenvolupament d’aplicacions per Televisió Digital Terrestre, 
llicència de la base de dades ORACLE i  desenvolupament del joc en xarxa ESPAI8 entre 
altres inversions.  

 



 

6. Immobilitzat material 

A l’any 2003 s’ha ampliat la infraestructura tecnològica  resident a COLT amb una arquitectura 
que aposta pel codi obert. Es destaca la compra de servidors i l’ampliació dels elements de 
back-up i storage. 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 2003: 

 

Cost històric Amortització acumulada

Saldo a Augments Saldo a Saldo a Dotacions Saldo a Valor net Elem. total.
31/12/02 traspassos 31/12/03 31/12/02 2003 31/12/03 31/12/03 amortitzats

Mobiliari i altres 
instal.lacions 185.503 14.154 199.657 (25.556) (19.370) (44.926) 154.731 0

Equips informàtics 148.637 210.585 359.222 (13.448) (32.614) (46.062) 313.160 0

Altre immobilitzat 7.762 0 7.762 (762) (1.552) (2.314) 5.448 0

TOTAL IMMO. 
MATERIAL 341.902 224.739 566.641 (39.766) (53.537) (93.303) 473.338 0

 

7. Immobilitzat financer 

A 31 de desembre de 2003 CCRTV Interactiva participava en el 8,94 %  del capital social de 
Portal Salut i Qualitat de Vida, S.L (VIASALUS) 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 7 de setembre del 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 bé, dret i servei relacionat amb la salut humana, la qualitat de vida, i la 
medicina i ciència mèdica. 

Els gestors de VIASALUS han aconseguit equilibrar el compte de resultats al 2003 i els fons 
propis de la societat a 31 de desembre de 2003 es van incrementatar fins a 1.307.749 euros 
després de diversos exercicis amb pèrdues, ha quedat el valor net comptable de la participació 
d’Interactiva en 116.903 € a final del període. No obstant, seguint un criteri de prudència, el 
valor de la participació en l’actiu es manté en 107.366 euros després de la provisió per 
depreciació de la participació efectuada el 31 de desembre de 2002 . 

 



8. Deutors. 

Aquest any s’ha considerat fer una provisió per insolvencies de 39.417 euros corresponent als 
imports de deutes de clients, la majoria de més de 12 mesos, que es consideren incobrables. 

9. Inversions financeres temporals 

D’acord amb la decisió dels òrgans d’administració de la societat el capital social va ser 
totalment desemborsat al 2001. L’excedent financer transitori d’aquesta aportació de capital 
inicial s’ha aplicat a atorgar crèdits a curt termini a empreses del grup CCRTV que meriten un 
interessos financers a preu de mercat fins que ja ha estat necessari fer ús de les aportacions 
patrimonials posteriors al desemborsament del capital 

10. 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 totalment subscrites i desemborsades en un 100 % per la 
Generalitat de Catalunya mitjançant la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l’exercici 2003 han estat els següents: 

 

Saldo a    Aportacions Aplicació del Resultat de Saldo a

31/12/2002 pendents resultat l'exercici 31/12/2003

Capital social 3.065.162 3.065.162

Reserva legal i Altres reserves 481 481

Aportacions pendents d'aplicació 740.688 1.423.396 2.164.084

Resultats neg.exercicis anteriors    (991.697) (1.573.794) (2.565.491)

Resultat del exercici (1.573.794) 1.573.794 (840.397) (840.397)

Total 1.240.840 1.423.396 0 (840.397) 1.823.839

 

 



11. 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 (840.397) 

Diferències temporals o permanents 37.656 

Base imposable prèvia (802.741) 

Compensació bases imposables negatives exercicis anteriors       - 

Base imposable definitiva (802.741) 

 

La societat té acreditades bases negatives d’exercicis anteriors pendents de compensar per un 
import de 2.440.491 euros, les quals vencen gradualment en els 15 anys vinents. 

Seguint el criteri de prudència comptable, no ha estat enregistrat el crèdit fiscal per pèrdues a 
compensar. 

En opinió de la Direcció no hi ha contingències d’imports significatius que puguin derivar-se de 
l’eventual inspecció dels principals impostos que no han prescrit i als quals CCRTV Interactiva 
està subjecta. Donades les possibles diferents interpretacions de la normativa fiscal aplicable a 
algunes operacions, hi podria haver 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. En qualsevol cas, el deute tributari que se’n pogués derivar-se no afectaria 
significativament els comptes anuals de la societat. 

 

12. Ingressos i despeses  

12.1. Import net de la xifra de negoci 

Les vendes de publicitat corresponen a la comercialització d’espais publicitaris o a patrocinis al 
teletext i a internet, així com als ingressos d’accions SMS de telefonia mòbil . 

 Les vendes de serveis  fan referència als ingressos facturats a empreses del grup CCRTV 
(TVC i CR ) per la gestió de la seva presencia en els nous mitjans de comunicació interactius 
(internet, teletext, telefonia mòbil,  etc).   

 



12.2. Personal 

Durant el 2003, la Societat ha  continuat  dotant-se  dels recursos humans necessaris per 
desenvolupar la seva activitat d’acord amb el pressupost aprovat. Es destaquen les 
incorporacions necessàries per posar en marxa el nou portal d’esports, consolidar els portals 
informatius i completar l’equip tècnic. A 31/12/2003, el nombre de treballadors  en plantilla eren 
els següents: 

 

 

Direcció 5

Personal tècnic (*) 48

Suport Administratiu 3

Total 56

 (*) Fa referència a periodistes, tècnics informàtics i comercials. 

 

12.3. Transaccions efectuades entre empreses del grup 

Les operacions realitzades durant l’exercici 2003 entre empreses del grup han estat les 
següents: 
 

TVC Catalunya 
Ràdio

CCRTV Serveis 
Generals

TVC 
Netmèdia

Ingressos

Publicitat 211.554
Altres vendes 1.189
Venda de serveis 1.028.288 293.530 360
Altres ingressos 50.770
Interessos

Total 1.291.801 293.530 360

Despeses

Compres 271.310 84.390
Serveis diversos 83.101 125.953
Altres 116.080 4.332 14.622

Total 199.181 0 401.595 99.012

 

 



13. Altra Informació 

Medi ambient 

No es preveuen contingències, indemnitzacions ni altres riscos de caràcter mediambiental en 
els quals pogués incórrer la societat i 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 altres 
components dels òrgans d’administració, ni la Societat consta com a garantia de cap obligació 
personal de cap d’ells. 

L’Administrador únic de la societat que formula els presents comptes anuals, en compliment de 
l’article 127 ter. 4 de la Llei de Societats Anònimes, ha manifestat que no ostenta participacions 
significatives, de manera directa o indirecta en el capital d’una societat que faci el mateix 
anàleg o complementari gènere d’activitat al que constitueix l’objecte social de CCRTV 
INTERACTIVA, S.A., ni exerceix càrrecs o funcions en societats de les esmentades 
característiques fora de les societats del grup CCRTV. 

Adquisició d’accions pròpies 

No s’han produït adquisicions d’accions pròpies per part de la societat 

 



TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA. 

 

  







TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA.
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003

Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002

Immobilitzat 89.928 180.200 Fons propis -444.174 43.641

Immobilitzat immaterial Capital
    Propietat industrial 22.133 22.133      Capital social 60.101 60.101
   Fonogrames 316.487 310.514
   Produccions en curs 24.670 27.165
   Amortitzacions -299.218 -204.509 Reserves 1.434 1.276

64.072 155.303

Immobilitzat material Resultats d'exercicis anteriors
    Mobiliari i altres Instal.lacions 906 906      Resultats d'exercicis anteriors -17.894 -19.312
    Amortitzacions -442 -351

464 555

Immobilitzat financer Pèrdues i guanys
    Fiances i Dipòsits a llarg termini 25.392 24.342      Resultat de l'exercici -487.815 1.576

Actiu circulant 682.249 1.733.094 Creditors curt termini 1.216.351 1.869.654

  Existències  Creditors comercials
    Existències 200.812 185.821     Factures pendents de rebre 18.822 173.801

     Proveïdors i altres creditors 153.084 233.760
     Empreses del Grup 1.038.476 1.406.083

1.210.382 1.813.644

  Deutors  Creditor no comercials
     Clients i altres deutors 426.388 1.007.351      Administracions pùbliques 4.621 21.230
     Empreses del grup deutores 19.585 390.007      Personal 1.348 34.780
     Personal 0 96 5.969 56.010
     Administracions públiques 32.806 83.165

478.779 1.480.619

  Tresoreria  Ajustaments per periodif. 0 0
    Caixa i bancs 2.658 10.858

Ajustaments per periodif.
    Despeses avançades 0 55.796

Total actiu 772.177 1.913.295 Total passiu 772.177 1.913.295

Les quantitats són en euros

 

  



Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2003

Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002

Aprovisionaments Vendes i prestació de serveis
   Treballs realitzats per empreses 21.496 257.585    Venda productes acabats 118.133 896.282
   Compres material consumible 696 8.049    Venda de Serveis 4.550 484.046

22.192 265.634 122.683 1.380.328

Despeses de personal Treballs per a l'immobilitzat
    Sous i salaris 124.619 238.761    Treballs realitzats per l'empresa 3.478 217.627
    Càrregues socials 26.406 34.866

151.025 273.628

Amortitzacions de l'immobilitzat Variació d'existències
    Dotacions de l'exercici 94.800 139.670    Variació de existències 14.991 75.360

Altres despeses d'explotació Altres ingressos d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 38.155 229.179    Ingressos accesoris 332.848 110.819
    Subministraments i comunicacions 2.011 5.759
    Altres serveis exteriors 245.712 860.912
    Tributs 3.016 2.275

288.894 1.098.125

Beneficis d'explotació 7.078 Pèrdues d'explotació 82.911

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos de prèstecs 15.101 7.877    Interessos 1.455 2.400
    Diferències negatives de canvi 0 72    Diferències positives de canvi 1 85

15.101 7.949 1.456 2.486

Resultats financers positius Resultats financers negatius 13.645 5.464

Beneficis de les activitats Pèrdues de les activitats
   ordinàries 1.615   ordinàries 96.556

Pèrdues d'altres exercicis Beneficis d'altres exercicis
    Despeses i pèrdues d'exercicis ant. 86.773 39    Ingressos i beneficis d'exercicis ant. -304.486 0

Resultats extraordinaris positius Resultats extraordinaris negatius 391.259 39

Benefici abans d'impostos 1.576 Pèrdues abans d'impostos 487.815

     Impost sobre societats:

 Resultat de l'exercici (Beneficis) 1.576  Resultat de l'exercici (Pèrdues) 487.815

Les quantitats són en Euros

TVC EDICIONS I PUBLICACIONS  S.A.

 

 

  



TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA. 

Memòria corresponent a l’exercici anual acabat el 31.12.2003 

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 i va passar a 
anomenar-se TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA., i també va canviar 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 edicions musicals. Produir i 
editar per iniciativa pròpia o a càrrec de tercers, fonogrames i videogrames, i les activitats 
complementàries a les anteriors i qualsevol altra que aprovi la Junta General d'Accionistes. 

El règim jurídic de la societat el regulen l'esmentada Llei 10/1983, i les normes sobre 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. 

 

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 
perquè mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 
Societat a 31 de desembre de 2003, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment 
acceptats al 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 

Es proposarà a la Junta General d’Accionistes aplicar el 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: 

4.1. Immobilitzat immaterial 

4.1.1 Música de llibreria 

Es valora al cost d’adquisició i s’amortiza 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 de la mateixa manera que els derivats de la reproducció seriada. 

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 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. 

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-les 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 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. 

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 

No hi ha hagut moviments d’aquest epígraf durant l’exercici.  

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 3.032 euros. 

  



5.2. Fons de fonogrames  

Els moviments del compte han estat els següents: 

Saldo inicial 310.514

Addicions 5.973

Saldo Final 316.487

 
 

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 91.677 euros. 

 

6. Immobilitzat material 

No hi ha hagut moviments d’aquest epígraf durant l’exercici.  

La dotació per amortització de l’exercici 2003 ha estat per un import de 91 euros, i 
l’amortització acumulada a 31 de desembre de 2003 ha estat de 442 euros. 

 

7. Comptes amb empreses del grup i associades 

Els saldos amb empreses del grup són els següents: 
 

Saldos deutors - 19.585 - - - 19.585

Saldos creditors 19.916 198.008 795.939 24.613 - 1.038.476

Catalunya 
Ràdio

CCRTV Serveis 
Generals

CCRTV 
Interactiva TOTALTVC CCRTV

 

  



Les operacions realitzades durant l’any 2003 entre empreses del grup corresponen al tràfic 
habitual de les companyies, i han estat les següents: 
 

Ingressos Catalunya 
Ràdio TVC CCRTV CCRTV Serveis 

Generals
CCRTV 

Interactiva

Venda prod. acabats 0 2.223 0 0 0

Altres ingressos 0 46.385 0 0 0

Total 0 48.608 0 0 0

Despeses Catalunya 
Ràdio TVC CCRTV CCRTV Serveis 

Generals
CCRTV 

Interactiva

Interessos 0 0 15.101 0 0

Publicitat 3.723 53.943 0 0 0

Prestació de serveis 6.656 13.102 0 21.291 0

Total 10.379 67.045 15.101 21.291 0

 

8. Fons propis 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l’exercici 2003 han estat els següents: 

Saldo a Saldo a

31.12.2002 31.12.2003

Capital Social 60.101 60.101

Reserva legal 1.276 158 1.434

Resultats d’exercicis anteriors  (19.312) 1.418  (17.894)

Resultat d’exercici 1.576  (487.815)  (487.815)

Total 43.641 1.576  (487.815)  (444.174)

Aplicació del 
resultat

Resultat de 
l’exercici

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, íntegrament 
subcristes 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 (487.815) 

Diferències temporals o permanents 3.000 

Base imposable prèvia (484.815) 

Compensació bases imposables negatives exercicis anteriors - 

Base imposable definitiva (484.815) 

 

La societat té acreditades bases negatives d’exercicis anteriors pendents de compensar per un 
import de 21.018 euros, les quals vencen durant els 12 anys vinents. 

Seguint el criteri de prudència comptable, no ha estat enregistrat el crèdit fiscal per pèrdues a 
compensar. 

En opinió de la Direcció no hi ha 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, hi podria haver 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. En qualsevol cas, el deute tributari que se’n pogués derivar no afectaria 
significativament els comptes anuals de la societat. 

 

  



10. Altra informació 

Medi ambient 

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

Remuneració administradors 

L’administrador de la Societat no ha percebut cap tipus de remuneració sota cap concepte. 

No hi ha ni crèdits ni bestretes concedides a l'Administrador de la Societat o a altres 
components dels òrgans d'administració, ni la Societat figura com a garantia de cap obligació 
personal de cap d’ells. 

L’Administrador únic de la societat que formula els presents comptes anuals, en compliment de 
l’article 127 ter. 4 de la Llei de Societats Anònimes, ha manifestat que no ostenta participacions 
significatives, de manera directa o indirecta en el capital d’una societat que faci el mateix 
anàleg o complementari gènere d’activitat al que constitueix l’objecte social de TVC EDICIONS 
I PUBLICACIONS, S.A., ni exerceix càrrecs o funcions en societats de les esmentades 
característiques fora de les societats del grup CCRTV. 

  



TVC MULTIMÈDIA, S.L. 

 







 

Actiu Passiu
31.12.2003 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2002

Immobilitzat 4.286.655 15.947.519 Fons propis 5.860.396 14.430.881

Immobilitzacions financeres Capital
    Participacions en emp. associades 61.430.907 75.273.329     Capital social 10.937.360 10.937.360
    Crèdits a emp. associades 0 24.040     Reseves 17 17
    Inversions financeres perm. en capital 2.296.957 24.985.083
    Credits empreses grup 750.000 0 Aportacions pendents d'aplicacio 30.030.557 26.749.332
    Participacions en emp. grup 1.896.406 1.223.410
    Prov. per deprec.valors emp. grup (841.007) (424.160)

(61.234.477) (65.213.526) (23.255.828) (11.967.827)
(12.131) (19.920.657)

(11.851.710) (11.288.001)

Resultats exercicis anteriors
    Prov. per deprec.valors emp. associades     Resultats neg. d'exercicis anteriors
    Prov. per deprec.valors
    Dipòsits i fiances constituïdes 0 Pèrdues i guanys

4.286.655 15.947.519     Resultat de l'exercici

Actiu circulant 2.184.572 569.703 Creditors a curt termini 610.831 2.086.341

Deutors Deutes amb empreses del grup
    Clients i altres deutors 300 28     Empreses grup deutors creditors 610.807 2.085.548
    Administracions públiques 4.196 38.474
    Empreses grup deutors 2.179.610 530.703 Creditors no comercials

2.184.106 569.205     Administracions públiques 24 254
24 254

Tresoreria
    Caixa i bancs 466 498

Ajustaments per periodificacions Ajustaments per periodificacions
      Despeses anticipades 0 0     Ajustaments per periodificacions 0 539

Total actiu 6.471.227 16.517.222 Total passiu 6.471.227 16.517.222

Nota: Les quantitats són en euros

TVC Multimèdia, S.L.
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003 i 2002

 

 



Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002

Altres despeses d'explotació Altres ingressos d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 1.424 62.651     Ingressos accessoris 1.302 47
    Altres serveis exteriors 340 622     Provisions per insolvències aplicades 0 0
    Tributs 1.395 974 1.302 47

3.159 64.247

Beneficis d'explotació Pèrdues d'explotació 1.857 64.200

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 47.639 59.027    Interessos 370 38.987
Variació provisions d'inversió 370 38.987
financera 0 0

Diferències de canvi Diferències de canvi
    Diferències negatives 0 0    Diferències positives 0 3

Resultats financers positius Resultats financers negatius 47.269 20.037

Beneficis de les Pèrdues de les 49.126 84.237

activitats ordinàries activitats ordinàries

Pèrdues d'altres exercicis Ingressos extraordinaris
    Despeses i pèrdues exercicis anteriors 0 4.707     Ingressos extraordinaris 0 0

0 4.707 Subvencions de capital
    Traspàs a resultat de l'exercici 0 0

Pèrdues participacions capital Beneficis d'altres exercicis 
    Pèrdues en participacions d'empreses associades 12.617.093 10.980.717    Ingressos i beneficis exercicis anteriors 71 19

Pèrdues participacions empreses grup Excés de provisió participacions 
    Pèrdues participació capital empreses grup 270.406 218.359   Excés de provisió participació empreses 1.084.844 0

Resultats extraordinaris positius Resultats extraordinaris negatius 11.802.584 11.203.764

Resultat de l'exercici (Beneficis) Resultat de l'exercici (Pèrdues) 11.851.710 11.288.001

Les quantitats són en euros

TVC Multimedia, S.L.
Compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2003

 

 



 

TVC MULTIMÈDIA, S.L. 

Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2003 

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. 

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 
2003, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats, recollits en la legislació 
vigent. 

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

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

3. Aplicació del resultat de l'exercici 

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-les com a 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. 

 



 

5. Immobilitzacions financeres 

5.1. Participacions en empreses del grup 

Els moviments d'aquest epígraf durant l’exercici 2003 han estat els següents: 

Saldo a 
31.12.2002 Addicions Depreciacions de 

l’exercici
Saldo a 

31.12.2003

Participació en Netmèdia 1.219.410 281.225 1.500.635

Provisió per depreciació Netmèdia  (424.160)  (71.000)  (495.160)

 (1.578)  (1.578)

 (146.441)  (197.828)  (344.269)

Valor net de la participació en Netmèdia 795.250 1.005.475

Participació a Activa 3 4.000 4.000

Provisió per depreciació Activa 3

Valor net de la participació en Activa 3 4.000 2.422

Participació en Intracatalònia 391.771 391.771

Provisió per depreciació Intracatalònia

Valor net de la participació en Intracatalònia 245.330 47.502

 

5.1.1. Participació en el 100% del capital social de TVC Netmedia audiovisual, S.L. 

El 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

 
 

5.1.2. Participació en el 100% del capital social d’Activa 3, I.T. Solutions and 
Technologies, S.L. 

La societat es va constituir el 30 de juliol de 2002 i ha estat inactiva des d’aquesta data. 

 

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 2003 eren de 93.135 i, per tant, el valor 
net comptable de la participació de TVCM a Intracatalònia era de 47.499. 

 

 



 

5.2. Crèdits i participacions en empreses associades 

Els moviments d'aquest epígraf durant l’exercici 2003 han estat els següents: 

 

 Saldo a 
31.12.2002 

Addicions Baixes Depreciacions 
de l’exercici 

Saldo a 
31.12.2003 

Participació en AVS 73.894.438 2.999.050 (16.449.701)  60.443.787

Provisió per 

depreciació AVS 

(64.276.395)  16.449.701 (12.617.093) (60.443.787)

Valor net de la 

participació en AVS 

9.618.043   0

Crèdits a empreses 

associades (AVS) 

24.040 (24.040)  0

Participació en Vang-3 987.120  987.120

Provisió per 

depreciació Vang-3 

(790.690)  (790.690)

Valor net de la 

participació en Vang-3 

196.430  196.430

 

5.2.1. 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 2003 eren negatius per un import de 36.285 milers 
d’euros i, per tant, el valor net comptable de la participació de TVCM en AVS era de zero euros. 

El 30 de juny de 2003 els socis d’AVS vàren acordar la concessió d’un préstec mercantil per un 
import màxim de 160 milions d’euros, destinat a la cancel.lació d’un préstec sindicat de 30 de 
juny de 1998 concedit a AVS i avalat pels socis, directament o a través de societats dels seus 
grups, en funció de la seva participació en el capital de la societat. Tal com s’estableix en 
l’esmentat contracte l’efectivitat de les obligacions assuimides per TVCM quedaven subjectes 
temporalment a la condició suspensiva d’obtenció de l’autorització del Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya. Atenent a aquesta situació, TVCM i Sogecable vàren acordar que 

 



 

Sogecable fes entrega, també amb caràcter temporal, d’un import dels 30 milions d’euros que 
corresponia realitzar a TVCM. En la Junta General de socis d’AVS de data 22 de desembre de 
2003 els socis vàren acordar revisar els acords relatius al finançament d’AVS adoptats el 
passat mes de juny, en el sentit de substituir l’operació de préstec per alguna altra forma de 
finançament. 

La Junta General de socis d’AVS el 10 de febrer de 2004, per restablir l’equilibri patrimonial, va 
aprovar un augment de capital de 42.492 milers d’euros i posteriorment una reducció de capital 
pel mateix import per compensar pèrdues acumulades fins al 31 de desembre de 2003. En 
acord de govern de data 8 de juny de 2004 es va aprovar la corresponent aportació per part de 
TVCM  a AVS per un import de 8.498.311 euros. 

5.2.2. 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 2003 eren de 475.573 euros i, per tant, el 
valor net comptable de la participació de TVCM en VANG-3 era de 237.786 euros. 
 

5.3. Inversions financeres permanents en capital 

Els moviments de l’exercici han estat els següents: 

 

 Saldo a 
31.12.2002

Addicions Baixes Depreciació d
l’exercici 

Saldo a 
31.12.2003

Participació en DTS 19.908.526  (19.908.526)  0

Provisió per depreciació DTS (19.908.526) 19.908.526  0

Valor net de la participació en 
DTS 

0 0  0

Participació en Sogecable 1.084.830  1.084.830

Participació en Mediapark. 5.076.557 (3.864.430)  1.212.127

Provisió per depreciació 
Mediapark 

(12.131)  (12.131)

Valor net de la participació en 
Mediapark 

5.064.426  1.199.996

 

 



 

5.3.1. Participació en un 0,05282 del capital social de Sogecable, S.A. 

El 2 de juliol de 2003 TVCM va subscriure i desemborsar 66.554 noves accions de Sogecable 
de valor nominal de 2 euros i 13,51 de prima d’emissió cadascuna i va aportar la totalitat de les 
accions de DTS, que representaven el 1,79% del seu capital social. La valoració de les accions 
és la que correspon a la cotització bursària el dia de l’operació de canvi de les accions. 

5.3.2. Participació en un 2,6790% del capital social de Mediapark, S.A. (MP)  

El 18 de desembre de 2003 TVCM s’ha venut un 8,541% del capital social de Mediapark pel 
seu valor nominal per acord de govern de data 2 de desembre de 2003. 

La inversió de Mediapark, S.A. està valorada a preu de cost. Els fons propis de MP a 31 de 
desembre de 2003 eren de 67.553.000 euros i, per tant, el valor net comptable de la 
participació de TVCM era de 1.809.745 euros. 

 

6. Fons propis 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2003 han estat els següents: 

 

 Saldo a 
31.12.2002 

Aplicació del 
resultat 

Aportacions Resultat de 
l’exercici 

Saldo a 
31.12.2003 

Capital social 10.937.360    10.937.360 

Ajustament de capital 
a euros 

17    17 

Aportacions 
pendents d'aplicació 

26.749.332  3.281.225  30.030.557 

Resultat d’exercicis 
anteriors 

(11.967.827) (11.288.001)   (23.255.828) 

Resultat de l'exercici (11.288.001) 11.288.001  (11.851.710) (11.851.710) 

Total 14.430.881  5.860.396 

 

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 per 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. 
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Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002

Immobilitzat 1.793.318 1.854.018 Fons propis 1.005.475 795.250
    Situacions transitòries finançament 0 0
Immobilitzat immaterial Capital
    Despeses primer establiment Capital Social 938.136 938.136
    Despeses recerca i desenvolupament 359.896 313.729
    Propietat industrial, concessions i altres 880 880 Aportacions pendents d'aplicació 562.499 281.274
    Aplicacions informàtiques 1.421.927 1.099.888
    Amortització (995.692) (693.416)

(424.160) (205.801)

(71.000) (218.359)

(540.505) (383.318)

(84.091) (22.087)

Resultats exercicis anteriors
787.011 721.081     Resultats negatius d'exercicis anteriors

Immobilitzat material
    Terrenys, edificis i construccions Pèrdues i guanys
    Instal.lacions tècniques 203.386 186.184     Resultat de l'exercici
    Mobiliari i altres instal.lacions 959.189 959.189
    Avenços i immobilitzat material en curs 67.733 67.734 Ingressos a distribuir 126.254 202.831
    Altre immobilitzat material 316.504 303.148
    Amortitzacions Subvencions 126.254 202.831

1.006.307 1.132.937
Diferències positives de canvi

Actiu circulant 2.017.905 1.811.815 Creditors a curt termini 2.679.494 2.667.752

Existències Creditors
    Produccions i drets d'emissió 249.422 204.564     Factures pendents de rebre 234.035 251.041

249.422 204.564     Proveïdors i altres creditors 447.033 361.977
    Empreses del Grup 1.621.969 1.968.366

Deutors 2.303.037 2.581.384
    Clients i altres deutors 1.212.926 971.442
    Empreses del Grup 587.253 253.801 Deutes amb empreses associades
    Personal 6.777 10.538 Creditors no comercials
    Administracions públiques 68 353.043     Personal 17.062 8.358
    Provisions per insolvències     Administracions públiques 209.120 78.010

1.722.933 1.566.737 226.182 86.368
    Crèdits a empreses del Grup
Tresoreria Ajustaments per periodificació
    Caixa i bancs 25.705 15.935     Ingressos anticipats 150.275 0

Ajustaments per periodificació
    Despeses anticipades 19.845 24.579

Total actiu 3.811.223 3.665.833 Total passiu 3.811.223 3.665.833

Balanç de situació a 31 de desembre de 2003

TVC Netmedia Audiovisual S.L.

 



 

TVC NETMEDIA AUDIOVISUAL, SL
Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2003

Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002

Aprovisionaments Vendes i prestació de serveis
   Consum de mat. aux. i recanvis 268.000 439.623    Publicitat 47.157 0
   Despeses externes 186.074 230.828    Venda de productes acabats 2.977.308 2.109.637

454.074 670.451     Venda de serveis 391.579 395.863
3.416.044 2.505.500

Despeses de personal Variació d'existències
    Sous i salaris 1.058.689 972.323    Augment d'existències producte acabat 103.692 208.008
    Càrregues socials 317.803 304.260

1.376.492 1.276.583

Amortitzacions de l'immobilitzat Treballs per a l'immobilitzat 346.968 314.026
    Dotacions de l'exercici 459.465 478.274    Treballs realitzats per l'empresa

Provisions per insolvències Altres ingressos d'explotació
    Dotació de l'exercici 120.837 25.532    Ingressos per serveis diversos 36.256 20.445

   Subvencions 21.699 438.877
57.955 459.322

Altres despeses d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 1.137.111 826.927
    Subministraments i comunicacions 176.500 180.802
    Altres serveis exteriors 298.068 321.319
    Tributs 29.868 5.759

1.641.547 1.334.807

 Beneficis d'explotació  Pèrdues d'explotació 127.756 298.791

Despeses financeres Ingressos financers
    Interessos 14.969 5.997    Interessos 822 1.211
    Diferències negatives de canvi 25 610    Diferències positives de canvi 1 139

14.994 6.607 823 1.350

 Resultats financers positius  Resultats financers negatius 14.171 5.257

 Beneficis de les activitats Pèrdues de les activitats
   ordinàries   ordinàries 141.927 304.048

Pèrdues proc. de l'immobilitzat Beneficis procedents de l'immobilitzat
    Baixes d'immob.: Valor residual 0 34.198    Baixes d'immob.: Ingressos 0 38.0

Despeses extraordinàries Subvencions de capital
    Despeses i pèrdues extraordinàries 92 0    Traspàs al resultat de l'exercici 92.785 81.700

Pèrdues d'altres exercicis Beneficis d'altres exercicis
    Despeses i pèrdues d'exercicis ant. -2.701 0    Ingressos i beneficis d'exercicis ant. -24.467 88

Resultats extraordinaris positius 70.927 85.689 Resultats extraordinaris negatius

Benefici abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos 71.000 218.359
     Impost sobre societats:

 Resultat de l'exercici (Beneficis)  Resultat de l'exercici (Pèrdues) 71.000 218.359

Les quantitats són en euros
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TVC NETMÈDIA AUDIOVISUAL, S.L. 

Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2003 

1. Activitat de la societat 

TVC Multimedia, 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. (TVC M) 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 les va començar Netmèdia el dia 1 de setembre de 2001. 

Aquest és el resum dels actius i passius aportats per TVC M a Netmèdia: 

01.09.2001
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 2003 és un any sencer d’activitat de TVC Netmèdia Audiovisual, S.L. 

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 2003, 
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. No obstant això, la 
direcció de Netmèdia estima que aquests comptes anuals seran ratificats sense canvis 
significatius. 

2.2. Comparació de la informació 

Tant les xifres d’activitat del 2003 com de l’any 2002 són anys sencers de 12 mesos. 

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 en el 
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 d’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 % 

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, deixen un valor residual d’un 10%. 

4.4. Subvencions 

Les subvencions de capital es comptabilitzen com a ingressos a distribuir en diversos exercicis 
i s’imputen a resultats en el mateix percentatge que s’amortitza l’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 reemborsar. 

4.6. Provisió per a insolvències 

La provisió per a insolvències s’ha dotat d’acord amb criteris de prudència, segons 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 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. 
 

5. Immobilitzat immaterial 
A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat immaterial durant l'exercici 2003. 

Saldos a 
31.12.02 Addicions Traspassos Baixes Saldos a 

31.12.03

 Elements 
totalment 

amortitzats

Despeses de Recerca i desenv. 313.729 202.930 (156.763) 0 359.896 0

Propietat industrial 880 0 0 0 880 0

Aplicacions informàtiques 1.099.888 165.276 156.763 0 1.421.927 47.534

1.414.497 368.206 0 0 1.782.703 0

Menys, amort. ac. (693.416) (302.276) 0 0 (995.692) 0

Valor net 721.081 65.930 0 0 787.011 47.534
 

Els traspasos corresponen a projectes de desenvolupament d’aplicatius informàtics ja acabats.  



 

6. Immobilitzat material 

A continuació es mostra un detall del moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici 2003  
 

Saldos a 
31.12.02 Addicions Regularitz. Baixes

Saldos a 
31.12.03

Cost
    Instal.lacions tècniques 186.184 17.202 0 0 203.386
    Mobiliari i altres instal.lacions 959.189 0 0 0 959.189
    Equips informàtics 303.148 13.356 0 0 316.504
    Immobilitzacions en curs 67.733 0 0 0 67.733

1.516.254 30.558 0 0 1.546.812

Amortització acumulada
    Instal.lacions tècniques (56.009) (26.848) 0 0 (82.857)
    Mobiliari i altres instal.lacions (236.743) (69.356) 0 0 (306.099)
    Equips informàtics (90.565) (60.984) 0 0 (151.549)

(383.317) (157.188) 0 0 (540.505)

Valor net 1.132.937 (126.630) 0 0 1.006.307
 

Les regularitzacions correspondrien a elements donats de baixa. 

 

7. Fons propis 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l’exercici 2003 han estat els següents: 

 

 Saldo a 
31.12.2002 

Aportacions 
pendents 

Aplicació del 
resultat 

Resultat de 
l’exercici 

Saldo a 
31.12.2003 

Capital social 938.136    938.136

Aportacions 
pendents d’aplic. 

281.274 281.225  562.499

Resultats neg. de 
exercicis anteriors 

(205.801) (218.359)  (424.160)

Resultat de l’exercici (218.359) 218.359 (71.000) (71.000)

Total 795.250 281.225 0 (71.000) 1.005.475

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 
TVC Multimèdia, S.L. i totalment desemborsades. 

 



 

8. 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 (71.000) 

Diferències temporals o permanents 57.530 

Base imposable prèvia (13.470) 

Compensació bases imposables negatives exercicis anteriors - 

Base imposable definitiva (13.470) 

 

La societat té acreditades bases negatives d’exercicis anteriors pendents de compensar per un 
import de 394.160 euros, les quals vencen durant els 15 anys vinents. 

Seguint el criteri de prudència comptable, no ha estat enregistrat el crèdit fiscal per pèrdues a 
compensar. 

En opinió de la Direcció, no hi ha contingències d'imports significatius que es 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, podria haver-hi 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: 
 

 31.12.2003

Sous i salaris 1.058.689

Seguretat social 302.189

Altres despeses socials 15.614

Total   1.376.492

 



 

9.2. Variació de les provisions de circulant 

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

 31.12.2003

Dotació a la provisió per insolvències 62.003

Dotació a la depreciació de mercaderies 58.834

Total   120.837

 

9.3. Transaccions efectuades entre empreses del grup 

Les operacions realitzades durant el 2003 entre empreses del grup han estat les següents: 

 

CCRTV  CCRTV

Serv. Grals. Interactiva

Ingressos    

   Prestació de serveis 24.000 1.429.872 2.632 99.012

   Altres ingressos 450

Total 24.000 1.429.872 3.082 99.012

Despeses

  Interessos 14.969

  Compres 69.729

  Serveis div.                    33.858 199.777

Total 14.969 33.858 269.506

IntracataloniaCCRTV CR TVC

 



 

10. 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 altres 
components dels òrgans d’administració, ni la Societat serveix de garantia de cap obligació 
personal de tots ells. 



ACTIVA 3, I.T. SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, S.L. 

 

 



 

ACTIVA 3, I.T. SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES S.L.
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003

Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002

Actiu circulant 4.127 4.002 Fons propis 2.422 3.584

  Deutors Capital
     Deutors diversos 0 1      Capital social 4.000 4.000
     Administracions públiques 125 1

125 2  Resultats d'exercicis anteriors
     Resultats de l'exercicis anteriors -416 0

 Pèrdues i guanys
     Resultat de l'exercici -1.162 -416

  Tresoreria Creditors curt termini 1.705 418
    Caixa i bancs 4.002 4.000

 Creditors comercials
    Factures pendents de rebre 663 418
    Empreses del grup 993 0

1.656 418

Creditors no comercials
    Administracions públiques 49 0

Total actiu 4.127 4.002 Total passiu 4.127 4.002

Les quantitats són en euros

 

 



ACTIVA 3, I.T. SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, S.L.
Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2003

Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002

Altres despeses d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 1.162 378
    Tributs 0 40

1.162 418

 Beneficis d'explotació  Pèrdues d'explotació 1.162 418

Ingressos financers
   Interessos 0 2

 Resultats financers positius 0 2  Resultats financers negatius

 Beneficis de les activitats  Pèrdues de les activitats
 ordinàries ordinàries 1.162 416

Benefici abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos 1.162 416

     Impost sobre societats:

 Resultat de l'exercici (Beneficis)  Resultat de l'exercici (Pèrdues) 1.162 416

Les quantitats són en euros

 

 

 



ACTIVA 3, I.T. SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, S. L. 

Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2003 

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 del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Societat a 31 de desembre de 2003 
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. 

 

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. 

 

 



INTRACATALONIA, SA. 

 

 



Actiu 31.12.2003 31.12.2002 Passiu 31.12.2003 31.12.2002

Immobilitzat 89.984 107.761 Fons propis 93.135 481.034

Immobilitzat immaterial Capital
  Desp.constitució,1r.establiment i amp. K 34.925 34.925
  Prop.industrial, concessions i altres 13.450 13.450      Capital social 1.803.040 1.803.040
  Aplicacions informàtiques 11.085 8.198
  Amortitzacions -44.077 -18.426

15.383 38.147 Prima d'emissió 811.368 811.368

Immobilitzat material Resultats d'exercicis anteriors
    Instal.lacions tècniques 19.322 2.697      Resultats d'exercicis anteriors -2.133.374 -1.229.488
    Mobiliari i altres Instal.lacions 41.896 40.590
    Equips informàtics 72.079 68.203
    Amortitzacions -60.665 -43.845 Pèrdues i guanys

72.632 67.645      Resultat de l'exercici -387.899 -903.886

Immobilitzat financer Creditors a llarg termini 750.000 0
    Fiances i diposits a llarg termini 1.969 1.969      Deutes amb empreses del grup 750.000 0

Actiu circulant 893.273 475.760 Creditors curt termini 140.122 102.487

  Existències  Creditors comercials
    Mat.auxiliar, cintes i recanvis 0 0     Factures pendents de rebre 21.621 7.548
    Produccions i drets d'emissió 0 0     Proveïdors i altres creditors 68.122 50.663
    Avenços 807 1.258     Empreses del Grup 5.160 0

807 1.258 94.903 58.211

  Deutors  Creditor no comercials
     Clients i altres deutors 131.513 163.757
     Empreses del grup deutores 642.456 0      Personal 13.226 15.842
     Personal 5.990 0      Administracions pùbliques 31.993 28.434
     Administracions públiques 131 8.295 45.219 44.276
     Provisions per insolvencies -9.512 -6.954

770.578 165.098

  Tresoreria
    Caixa i bancs 121.888 309.404

Total actiu 983.257 583.521 Total passiu 983.257 583.521

Les quantitats són en euros

(Expressats en euros)
Balanços de situació a 31 de desembre de 2003 i 2002

INTRACATALONIA, SA.

 

 

 



INTRACATALONIA, SA
Comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2003 i 2002

Deure 31.12.2003 31.12.2002 Haver 31.12.2003 31.12.2002

Aprovisionaments
   Compres de mercaderies 8.358 0 Vendes i prestació de serveis
   Treballs realitzats per empr. 0 72.389    Venda de productes acabats 0 0
   Compra d'elements incorporables 9.326 0    Venda de serveis 301.065 211.321

17.684 72.389 301.065 211.321

Despeses de personal
    Sous i salaris 369.666 501.327 Treballs per a l'immobilitzat
    Càrregues socials 121.027 101.314    Treballs realitzats per l'empresa 0 0

490.693 602.641

Amortitzacions de l'immobilitzat
    Dotacions de l'exercici 42.471 111.133 Altres ingressos d'explotació

   Ingressos accesoris 0 0
Provisions per insolvències    Subvencions 0 0
    Dotació de l'exercici 2.559 5.640 0 0

Altres despeses d'explotació
    Serveis d'empreses i professionals 48.917 40.193
    Subministraments i comunicacions 41.817 40.328
    Altres serveis exteriors 45.086 88.665
    Tributs 204 1.480

136.024 170.666

 Beneficis d'explotació  Pèrdues d'explotació 388.366 751.148

Despeses financeres Ingressos financers
    Despeses financeres 10 642    Interessos 819 17.874
    Diferències negatives de canvi 1 31    Diferències positives de canvi 0 0

11 673 819 17.874

 Resultats financers positius 808 17.201  Resultats financers negatius

 Beneficis de les activitats Pèrdues de les activitats
   ordinàries   ordinàries 387.558 733.947

Pèrdues proc.de l'immobilitzat Beneficis proc. de l'immobilitzat
   Baixes d'immob.: Valor residual 0 17.925   Baixes d'immob.: Ingressos 0 1.179

Despeses extraordinàries Ingressos extraordinaris
    Despeses i pèrdues extraordinàries 0 6.010    Ingressos extraordinaris 84 7.501

Pèrdues d'altres exercicis Beneficis d'altres exercicis
    Despeses i pèrdues d'exercicis ant. 427 154.684    Ingressos i beneficis d'exercicis ant. 2 0

Resultats extraordinaris positius Resultats extraordinaris negatius 341 169.939

Benefici abans d'impostos Pèrdues abans d'impostos
     Impost sobre societats:

 Resultat de l'exercici (Beneficis)  Resultat de l'exercici (Pèrdues) 387.899 903.886

Les quantitats són en euros

(Expressats en euros)

 

 



 

INTRACATALÒNIA, S.A. 

Memòria corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2003 

1. Activitat de la societat 

INTRACATALÒNIA, S.A. (d’ara endavant INTRACATALÒNIA, o la Societat) va ser constituïda 
per un període de temps indefinit, el dia 4 de gener de 1999, com a societat de capital 
integrament públic. 

L’any 2000 la societat es va convertir en societat d’economia mixta, i va exercir activitats 
econòmiques d’interès públic local en règim de lliure concurrència en el mercat. 

El seu objecte social, segons els estatuts, 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. Les funcions de la Societat són les 
següents: 

• Prestació de serveis de gabinets de premsa i comunicació a les administracions locals, 
autonòmiques i de l’Estat. 

• Creació d’una agència de noticies que oferirà serveis de comunicació via informàtica, 
gratuïts i de pagament. 

• Participació en la producció de continguts de ràdios i televisions, premsa escrita i 
electrònica local, comarcal, autonòmica i de l’Estat, tant en l’àmbit públic com privat. 

• Promoció dels instruments comercials que contribueix al desenvolupament de 
l’empresa de comunicació. 

• Establiment d’un centre de formació, documentació i anàlisi dels mitjans de 
comunicació catalans, que portarà a terme un conjunt d’actes divulgatius en 
col·laboració amb diverses institucions públiques i privades relacionades amb l’objecte 
de la societat. 

La principal activitat duta a terme per la societat a l’exercici 2003 ha estat la d’agència catalana 
de notícies per via informàtica. 

2. Bases de presentació 

Imatge fidel 

Els comptes anuals 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 d’INTRACATALÒNIA, a 31 de 
desembre del 2003, d’acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats, recollits 
en la legislació vigent. 

Els comptes anuals s’expressen en euros, sense decimals (arrodonits a la unitat d’euro). Tots 
aquests estats anuals es formulen de manera abreujada. 

 



 

Els comptes anuals estan pendents d’aprovació per la Junta General d’Accionistes. No obstant 
això, el Consell d’Administració d’INTRACATALÒNIA estima que aquests comptes anuals 
seran ratificats sense canvis significatius. 

3. Aplicació del resultat de l'exercici 

Es proposa a la Junta General d’Accionistes l’aplicació del resultat de l’exercici a “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. Despeses d’establiment 

Les despeses amortitzables relacionades amb la constitució, les ampliacions de capital i 
reposició de pèrdues i el primer establiment de la societat s’activen als comptes de l’epígraf 
“Despeses d’establiment” i s’amortitzen de forma lineal en un termini de 5 anys. 

4.2. Immobilitzat immaterial 

La propietat industrial recull els costos d’enregistrament de diverses marques i els d’adquisició 
de dominis d’internet, que s’amortitzen de forma lineal en un termini de 20 anys  

Les aplicacions informàtiques fan referència a l’adquisició dels drets d’ús de programes 
informàtics elaborats per tercers. Es presenten valorats al seu cost d’adquisició i s’amortitzen 
de forma lineal en un període de 5 anys. 

4.3. 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: 

 

Instal·lacions tècniques 14% 

Altres instal·lacions 7% 

Mobiliari 10% 

Equips processament informació 20% 

 



 

Independentment d'aquests criteris d'amortització, quan es detecten elements obsolets s'inicien 
els tràmits oportuns per donar-los de baixa. 

4.4. Clients 

Recull les quantitats pendents de cobrament per vendes i prestació de serveis fets per 
INTRACATALÒNIA. La Societat, si s’escau, dota les provisions per insolvències de tràfic que 
permeten cobrir els saldos pendents de cobrar de clients de certa antiguitat, en els quals 
concorren circumstàncies que permeten classificar-los com de cobrament dubtós. 

4.5. Curt termini i llarg termini 

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

4.6. Impost sobre Societats 

La despesa per l'Impost sobre Societats de cada exercici es calcula en funció del resultat 
econòmic abans d'impostos, augmentat o 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. 

4.7. 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, INTRACATALÒNIA 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. 

4.8. Medi ambient 

Per la seva activitat, la societat no incorre en despeses, ingressos, provisions o contingències 
de naturalesa mediambiental. 
 

 



 

5. Despeses d’establiment 

A continuació es mostra un detall del moviment dels diferents comptes d’aquest epígraf durant 
l’exercici 2003: 

 

 Despeses de 
constitució

Despeses d’ampliació 
de capital

Despeses de primer 
establiment 

Total

Saldo incial 5.907 9.430 19.588 34.925

Amortització de l’exercici (5.046) (3.297) (15.614) (23.957)

Saldo final 861 6.133 3.974 10.968

 
 

6. Immobilitzat immaterial 

6.1. Propietat industrial 

Els moviments del compte han estat els següents: 
 

 Cost Amortització Valor net 

Saldo inicial 13.450  (11.240) 2.210 

Dotacions - (337) (337) 

Saldo final   13.450 (11.577) 1.873 

 

6.2. Aplicacions informàtiques 

Els moviments del compte han estat els següents:     

 

 Cost Amortització Valor net 

Saldo inicial 8.198 (7.186) 1.012 

Addicions 2.887 - 2.887 

Dotacions - (1.357) (1.357) 

Saldo final   11.085 (8.543) 2.542 

 



 

7. Immobilitzat material 

A continuació es mostra un detall del moviment de l'immobilitzat material durant l'exercici 2003: 

 
Cost històric Amortització acumulada Net

Saldo Altes Saldo a Saldo a Dotacions Saldo a a
31.12.2002 2003 31.12.2003 31.12.2002 2003 31.12.2003 31.12.2003

 

Instalacions tècniques 2.697           16.625       19.322       1.032           6               1.038          18.284         

Mobiliari i altres instal. 40.590         1.306         41.896       14.525         4.516        19.041        22.855         

Equips proc, informació 68.203         3.876         72.079       28.288         12.298      40.586        31.493         

Total 111.490       21.807       133.297     43.845         16.820      60.665        72.632         

8. Immobilitzat financer 

No hi ha hagut moviments d’aquest epígraf durant l’exercici. 

El saldo correspon a dipòsits i fiances. 
 

9. Comptes amb empreses del grup 

Durant l’exercici 2003 s’han realitzat transaccions amb empreses del grup per import de 8.486 
euros en concepte de despeses i 108.214 euros com a ingressos. 
 

10. Fons propis 

Els moviments dels comptes de Fons propis durant l'exercici 2003 han estat els següents: 

 

 

 

Saldo a

31.12.2002

Aplicació 

del resultat

Resultat de  

l’exercici 

Saldo a

31.12.2003

Capital social 1.803.040   1.803.040

Aportacions pendents d'aplicació 811.368   811.368

Resultat exercicis anteriors (1.229.488) (903.886)  (2.133.374)

Resultat de l'exercici  (903.886) 903.886 (387.899) (387.899)

Total 481.034  (387.899) 93.135

 



 

Encara que la Societat ha suscrit un crèdit participatiu amb un dels seus accionistes per import 
de 750.000 euro, el qual té la consideració legal equivalent a la de fons propis, a 31 de 
desembre de 2003 els fons propis d’INTRACATALÒNIA són inferiors a la meitat del capital 
social. En aquestes circumstàncies la Llei de Societats Anònimes obliga que els Administradors 
convoquin Junta General en el termini de 2 mesos perquè s’adopti l’acord de dissoldre la 
societat, a no ser que s’incrementi o es redueixi el capital social suficienment. En cas contrari, 
qualsevol interessat podrà sol·licitar la dissolució de la societat. 

El capital subscrit d’INTRACATALÒNIA està representat per 45.076 accions ordinàries i 
nominatives, de 40 euros de valor nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades. 
La composició de l’accionariat de la societat a 31 de desembre de 2003 és la següent: 

 

              € Percentatge de 
participació 

TVC Multimèdia, S.L. 919.560 51% 

Consorci Local i Comarcal de Comunicació 294.600 16,34% 

Inversiones Hemisferio 294.440 16,33% 

Invercartera, S.A. 294.440 16,33% 

Total 1.803.040 100% 

 

La prima d’emissió és de lliure disposició. El repartiment se sotmet a les mateixes limitacions 
que són aplicables al repartiment dels beneficis. 

 

11. Creditors a llarg termini 

L’epígraf de “Creditors a llarg termini – Empreses del grup” per import de 750.000 euros 
correspon a un préstec participatiu subordinat atorgat per TVC Multimèdia, S.L. que ve regulat 
per l’article 20 del Reial Decret-LLei 7/1996, de 7 de juny. Aquest préstec s’haurà de posar a 
disposició d’INTRACATALÒNIA com a màxim el 31 de desembre de 2004 i les disposicions 
fetes fins a 31 de desembre de 2003 havien estat de 150.000 euros. 

Aquest préstec té venciment 31 de desembre de 2005, subjecte a que en qualsevol data abans 
del venciment, TVC Multimèdia, S.L. pugui optar per capitalitzar-lo fins a la quantitat disposada. 

 



 

12. Situació fiscal 

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

 

Resultat comptable (pèrdues) (387.899) 

Diferències temporals - 

Diferències permanents - 

Base imposable (387.899) 
 

Addicionalment a la base imposable negativa del 2003, INTRACATALÒNIA té acreditades 
bases imposable negatives d’exercicis anteriors pendents de compensar per import de 
3.313.785 euros. 

Seguint el criteri de prudència comptable, no ha estat enregistrat el crèdit fiscal per pèrdues a 
compensar. 

INTRACATALÒNIA 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. 

 

13. Ingressos i despeses 

 13.1. Personal 

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

 

 2003 2002

Sous i salaris 369.666 379.417

Indemnitzacions - 121.910

Seguretat social 119.656 101.314

Altres despeses socials 1.371 -

Total personal 490.693 602.641

El nombre mitjà d'empleats de l'any 2003 ha estat de 21 persones.  

 



 

14. Altra informació 

14.1. Retribució dels administradors 

Els administradors d’INTRACATALÒNIA no han percebut cap tipus de remuneració de la 
Societat sota cap concepte durant l’exercici 2003. 

No existeixen ni crèdits ni bestretes concedides als administradors de la societat, ni la societat 
els serveix de garantia de cap obligació personal. 

14.2. Honoraris auditoria 

Els honoraris percebuts per KPMG AUDITORES, S.L. per serveis d’auditoria de comptes 
anuals corresponents a l’exercici 2003 han ascendit a 8.000 euros. 

La Societat no ha rebut serveis d’altres societats que utilitzin la marca KPMG AUDITORES, S.L. 

14.3. 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.  

15. 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 els comptes anuals. 
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