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Grup Radiotelevisió Valenciana. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, la fiscalització efectuada ha tingut per 
objecte determinar si els comptes anuals consolidats de l'exercici de 2007 del Grup 
Radiotelevisió Valenciana (Grup RTVV), es presenten de forma adequada, d'acord amb 
els principis comptables que hi són d'aplicació; així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici citat. 

El Grup Radiotelevisió Valenciana està format, a 31 de desembre de 2007, per l'entitat 
matriu, Ens Públic Radiotelevisió Valenciana (RTVV), i les seues societats dependents, 
Televisió Autonòmica Valenciana, S.A. (TVV) i Ràdio Autonomia Valenciana, S.A. 
(RAV), totes dues participades al 100%. 

La fiscalització també ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern del Grup RTVV; en els diferents apartats de l'Informe 
assenyalem aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora per part 
dels òrgans responsables del Grup. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals consolidats del Grup RTVV estan formats pel balanç consolidat a 31 
de desembre de 2007, el compte de pèrdues i beneficis consolidat i la memòria 
consolidada corresponents a l'exercici anual terminat en la dita data, i els adjuntem 
íntegres -acompanyats de l'informe d'auditoria- en l'annex del present Informe. En 
aquest annex també s'adjunten els comptes anuals de l'entitat dominant, RTVV, i de les 
seues societats dependents, TVV i RAV. 

RTVV, com a entitat dominant del Grup, està obligada a presentar comptes anuals 
consolidats, en virtut del que es disposa en la normativa mercantil vigent. Aquests 
comptes foren formulats pel director general de l'ens públic RTVV el 31 de març de 
2008, aprovats per la Junta General d'Accionistes el 27 de juny de 2008 i presentats en 
aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) -
d'acord amb la normativa aplicable- el 27 de juny de 2008, juntament amb l'informe 
d'auditoria. 

L'esmentat informe d'auditoria, obligatori segons la legislació mercantil aplicable, és al 
seu torn el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent el que s'estableix en la 
Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG amb la 
col·laboració de firmes privades d'auditoria contractades per aquesta. En el dit informe 
s'emet una opinió amb dos advertiments, derivats de dues incerteses relatives a la gestió 
continuada i al desenllaç d'un litigi. 
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D'acord amb això, i amb la finalitat d'evitar possibles duplicitats en el control del Grup 
RTVV, s'ha considerat necessari racionalitzar les tècniques i els procediments habituals 
d'auditoria que havien de realitzar els equips de fiscalització d'aquesta Sindicatura. En 
conseqüència, la present fiscalització s'ha planificat i realitzat limitant l'aplicació de 
determinats procediments a àrees concretes, com són l'àrea d'immobilitzat, la de 
subvencions de capital i la de despeses. 

Hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat pertinents, 
conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a 
les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, 
revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut aplicables en 
aquest cas. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part del Grup 
RTVV, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici finalitzat el 
31 de desembre de 2007. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 11/2006, de 26 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 2007. 

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, per mitjà del qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Societats Anònimes (LSA). 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

- Codi de Comerç. 

- Llei de la Generalitat 7/1984, de 4 de juliol, de creació de l'entitat pública 
Radiotelevisió Valenciana i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió 
de la Generalitat; modificada posteriorment per les lleis 1/1992, 9/1999, 11/2002 
i 16/2003. 

- Escriptures de constitució i estatuts de TVV i RAV. 
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- Acords de la Junta General Extraordinària de TVV i RAV de 22 de juny de 1992 
i de 6 de juny de 1994, que modifiquen l'objecte social d'aquestes dues societats. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, per mitjà del qual es crea 
la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen 
els registres oficials de contractes i de contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

- Ordre de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la qual es dicten normes de funcionament i de comunicació de 
dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

- Reial Decret 1.815/1991, de 20 de desembre, que aprova les normes de 
formulació dels comptes anuals consolidats. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a 
què estan subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 

- Resolució de 4 d'octubre de 1995 de la Intervenció General de la Generalitat, 
que determina el tractament comptable de les subvencions corrents percebudes 
per les empreses públiques. 

- Resolució de 18 de juny de 1991 de la Intervenció General de la Generalitat, per 
mitjà de la qual s’aprova la informació que han de rendir les empreses 
públiques. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'ha posat de 
manifest el següent fet o circumstància que afecta, o pot afectar, de forma significativa 
l'adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que hi són 
d'aplicació: 

a) Tal com s'indica en l'apartat 4.2.6, a la data de realització del present treball 
(setembre de 2008), es troba pendent de resoldre el litigi que manté el Grup 
RTVV, en la seua condició de membre de la FORTA, amb dues televisions 
privades; raó per la qual es desconeix el desenllaç final i l'efecte que això podria 
tenir sobre els comptes consolidats, en els quals no s'ha considerat cap provisió a 
aqueix efecte, ja que hom considera que del dit litigi no derivarà cap passiu per 
al Grup. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat en 
el Grup RTVV durant el període objecte de fiscalització els incompliments rellevants de 
la normativa aplicables a la gestió dels fons públics que exposem a continuació: 

a) A conseqüència de les pèrdues acumulades en TVV i RAV i de la insuficiència 
de les aportacions de fons de la Generalitat, les dites societats en troben en un 
dels supòsits de dissolució prevists en l'article 260 de la Llei de Societats 
Anònimes (igual com en exercicis anteriors), ja que el patrimoni net d'ambdues 
societats ha descendit per sota de la meitat del seu capital social. A aqueix 
efecte, els administradors únics de les societats han d'adoptar les mesures 
previstes en la citada Llei, a l'objecte de reequilibrar la seua situació patrimonial 
en els terminis legalment prevists. A més a més, els fons propis del Grup RTVV 
al tancament de l'exercici, presenten un valor negatiu de 904.780.035 euros. 

 El finançament dels continus desequilibris patrimonials del Grup RTVV (que 
indiquem en l'apartat 4.2.5), hauria d'anar acompanyat d'un conjunt de mesures 
excepcionals de caràcter estructural, en el marc d'un pla de viabilitat a mitjà i 
llarg termini, a fi de paralitzar-ne el procés de deterioració i de restablir-ne 
l'estructura patrimonial i financera. 

 En conseqüència, mentre no s'adopten les mesures pertinents que permeten una 
estructura de despeses més ajustada al nivell d'ingressos reals i el Grup RTVV 
no genere excedents econòmics que permeten el seu autofinançament, el procés 
de descapitalització exigirà creixents aportacions financeres de la Generalitat i 
de capitals aliens per poder continuar la seua activitat. 
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b) Les contractacions de personal s'han d'atenir al que s'estableix en l'article 28.5 de 
la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2007 (tal com s'indica 
en l'apartat 4.4.2). D'altra banda, els procediments de contractació temporal no 
es realitzen conformement al que es determina en el conveni col·lectiu aplicable 
al Grup RTVV. 

c) Tal com es posa de manifest en l'apartat 4.4.2, no sol·liciten autorització a la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a pagar determinats 
complements retributius que no vénen considerats en el conveni col·lectiu 
aplicable al Grup RTVV; malgrat el que s'estableix en l'article 28.2 de la Llei de 
Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2007. 

d) Atés que la normativa de contractació interna no està totalment adaptada al Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), les 
despeses ocasionades per l'adquisició i producció de programes l'import dels 
quals supera la quantitat prevista en l'article 2.1 de la dita Llei, les tramiten sense 
observar totes les prescripcions aplicables a tals despeses. Tampoc no s'hi 
apliquen els principis de publicitat i concurrència per a les despeses de 
programes que superen les quantitats previstes en el citat article; tret que la 
naturalesa de les operacions que s'hagen de realitzar siga incompatible amb 
l'aplicació dels dits principis. 

e) Els contractes subjectes al TRLCAP s'han de trametre al Registre de Contractes 
de la Generalitat Valenciana, circumstància que no s'ha complit en alguns casos 
observats; tal com es posa de manifest en l'apartat 5.4.1. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte de les entitats del grup 

Radiotelevisió Valenciana (RTVV) es va crear mitjançant la Llei de la Generalitat 
7/1984, de 4 de juliol, de creació de l'entitat pública i de regulació dels serveis de 
radiodifusió i televisió de la Generalitat. RTVV té personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat jurídica per al compliment dels seus fins i està adscrita a la Presidència de la 
Generalitat. 

La prestació dels serveis públics de radiodifusió i televisió atribuïda a la Generalitat, 
s'exerceix per mitjà de RTVV, a qui l'esmentada Llei facultà per a crear sengles 
empreses públiques en forma de societats anònimes per a la gestió dels citats serveis. A 
aqueix efecte, el 18 d'octubre de 1988 es van constituir les societats Televisió 
Autonòmica Valenciana, S.A. (TVV) i Ràdio Autonomia Valenciana, S.A. (RAV), els 
capitals socials de les quals foren íntegrament subscrits i desemborsats per RTVV, que 
en deté la titularitat. 

L'objecte social d'ambdues societats engloba, entre altres activitats, la producció, 
transmissió, reproducció i difusió de sons per mitjà d'emissions radioelèctriques a través 
d'ones, amb destinació al públic en general o a determinats sectors, amb fins inspirats en 
els principis prevists en la llei de creació d'RTVV; la comercialització i venda dels seus 
espais publicitaris; la distribució, venda i cessió a tercers dels drets d'explotació de 
produccions; l'edició de llibres i suports enregistrats de sons i vídeo, així com la seua 
distribució, venda i lloguer. 

La Llei 7/1984 estableix que els òrgans de govern i direcció d'RTVV són el Consell 
d'Administració, el Consell Assessor i el director general. El Consell Assessor (que ve 
regulat en l'article 9 com a l'òrgan encarregat d'emetre la seua opinió o dictamen sobre 
les competències que en qüestió de programació té atribuïdes el Consell 
d'Administració), encara no ha sigut constituït. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L'informe de gestió del Grup RTVV, formulat pel director general d'RTVV el 31 de 
març de 2008, expressa que l'any 2007 ha estat caracteritzat: 

- En RAV, per ser un any de consolidació dels productes radiofònics que 
conformen l'oferta pública (destaca l'acceptació dels seus espais informatius i 
programes esportius), i per l'emissió en directe des del mar de totes les regates 
de la Copa de l'Amèrica. 

- En TVV, pel manteniment del temps d'emissions, amb un total de 17.520 hores, 
a conseqüència que tant Canal 9, com Punt 2, han emés durant les vint-i-quatre 
hores del dia; i per l'increment del subtitulat de la programació cinematogràfica, 
dirigit als espectadors amb discapacitat auditiva, fins assolir un total de 1.569,5 
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hores. Pel que fa a l'audiència, TVV tingué en 2007 una quota de pantalla del 
14,5%; per cadenes, Canal 9 obtingué una quota del 12,7% i uns contactes diaris 
mitjans de 2.097.000 persones, i Punt 2, una quota del 1,8% i 944.000 persones 
de contacte mitjà. 

3.3 Consolidació de comptes anuals 

RTVV, entitat dominant del Grup, ha formulat els comptes anuals i l'informe de gestió 
consolidats, segons el que es preveu en l'article 42 del Codi de Comerç. 

Els dits comptes han sigut preparats d'acord amb el que s'assenyala en la legislació 
mercantil vigent i en el Reial Decret 1.815/1991 (per mitjà del qual s'aproven les 
normes per a formular comptes anuals consolidats), a l'objecte de mostrar la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Grup. 

Tots els comptes i transaccions importants entre les empreses del Grup han sigut 
eliminats en el procés de consolidació, que s'ha fet pel mètode d'integració global. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 

4.1 Balanç consolidat del Grup RTVV 

El balanç consolidat a 31 de desembre de 2007 del Grup RTVV, juntament amb les 
xifres de l'exercici anterior, es mostren a continuació, en euros. 

 
ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 35.536.489 35.367.060 0,5% 

Immobilitzacions immaterials 2.565.768 1.334.130 92,3% 

Immobilitzacions materials 32.072.263 33.134.472 (3,2%) 

Immobilitzacions financeres 898.458 898.458 - 

Actiu circulant 111.279.380 134.653.796 (17,4%) 

Existències 57.586.511 50.246.947 14,6% 

Deutors 51.056.270 81.867.062 (37,6%) 

Inversions financeres temporals 231.551 2.000 11.477,6% 

Tresoreria 36.202 60.825 (40,5%) 

Ajusts per periodització 2.368.846 2.476.962 (4,4%) 

Total actiu 146.815.868 170.020.856 (13,6%) 
     

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis (904.780.035) (738.795.354) (22,5%) 

Fons social 227.159.172 227.159.172 - 

Reserves de la dominant (965.954.526) (851.124.751) (13,5%) 

Pèrdues de l'exercici (213.524.601) (157.554.371) (35,5%) 

Aportació socis compensació pèrdues 47.539.920 42.724.596 11,3% 

Ingressos per a distrib. en diversos exers. 9.964.290 9.149.889 8,9% 

Provisió per a riscs i despeses 376.106 409.500 (8,2%) 

Creditors a llarg termini 832.299.166 696.797.246 19,4% 

Creditors a curt termini 208.956.341 202.459.575 3,2% 

Deutes amb entitats de crèdit 61.959.037 75.087.502 (17,5%) 

Creditors comercials 137.992.130 119.010.919 15,9% 

D'altres deutes no comercials 8.980.904 8.274.828 8,5% 

Ajusts per periodització 24.270 86.326 (71,9%) 

Total passiu 146.815.868 170.020.856 (13,6%) 

Quadre 1 
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4.2 Epígrafs més significatius del balanç consolidat 

4.2.1 Immobilitzacions materials 

La composició i els moviments registrats en l'exercici dels elements que integren 
l'immobilitzat material del Grup RTVV, es mostren en el quadre següent, expressat en 
euros. 

 
Immobilitzacions materials 31-12-06 Addicions Traspassos Baixes 31-12-07 

Terrenys i construccions 

Equipament tècnic 

Instal·lacions, utillatge i mobiliari 

D'altre immobilitzat 

Acomptes i immobilitzat en curs 

20.166.373 

56.884.202 

16.654.881 

2.635.840 

1.599.419 

276.389 

3.706.485 

559.666 

498.292 

476.743 

- 

1.277.611 

390 

109.800 

(1.599.419)

- 

(909.730) 

(55.791) 

(327.863) 

- 

20.442.761 

60.958.569 

17.159.146 

2.916.069 

476.743 

Total cost 97.940.716 5.517.576 (211.618) (1.293.384) 101.953.290 

Amortització acumulada (64.806.244) (6.365.000) - 1.290.217 (69.881.027)

Total immobilitzat material net 33.134.472    32.072.263 

Quadre 2 
 

Durant l'exercici de 2007, les altes d'immobilitzacions materials, que han sigut de 
5.515.576 euros, s'han generat majoritàriament per l'adquisició d'equipament tècnic de 
TVV. 

Hem seleccionat per a la revisió una mostra representativa del 16,6% del total de les 
addicions, per un import de 916.980 euros. Els aspectes més destacables que s'han posat 
de manifest com a resultat de l'examen efectuat es mostren en l'apartat 5.3 del present 
Informe. 

Les baixes de l'exercici de 2007 han sigut d'1.293.384 euros, i corresponen 
majoritàriament a elements totalment amortitzats. 

Els béns adscrits al Grup RTVV registrats en "Immobilitzacions materials" i 
"Immobilitzacions immaterials", presenten un valor net comptable a 31 de desembre de 
2007 de 4.369.737 euros. El valor dels béns inicialment adscrits ascendia a 30.045.232 
euros i la seua contrapartida comptable era la de "Fons social, patrimoni de la 
Generalitat Valenciana" (vegeu l'apartat 4.2.5). Tal com hem vingut indicant en 
informes de fiscalització d'exercicis anteriors, atés que la titularitat dels citats béns 
correspon a la Generalitat i que RTVV només té cedit el dret d'ús sobre aqueixos béns i 
sense contraprestació, l'adequat tractament comptable dels elements adscrits 
comportaria el seu registre com a "Immobilitzat immaterial", amb abonament a 
"Ingressos per a distribuir en diversos exercicis". 
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El Grup RTVV, per mitjà de les seues societats TVV i RAV, manté un centre de 
producció de programes a Alacant, construït en un terreny sobre el qual es va constituir 
un dret real de superfície per un període de trenta-tres anys, prorrogable fins a 
cinquanta, i pel qual es satisfà un cànon mensual. La direcció del Grup RTVV no ha 
considerat necessari dotar cap fons de reversió, perquè estima que els costs de reversió 
no diferiran significativament del normal manteniment de les instal·lacions durant el 
termini de duració del dit dret. 

Per a gestionar adequadament l'inventari de l'immobilitzat, es recomana deixar 
constatació en l'expedient dels controls i recomptes periòdics que es facen sobre el dit 
inventari. 

4.2.2 Immobilitzacions financeres 

El saldo d'aquest epígraf, que a 31 de desembre de 2007 és de 898.458 euros, registra 
fonamentalment el valor net comptable de 41.411 accions de la societat Sogecable, 
S.A., que és de 784.738 euros. 

4.2.3 Existències 

El saldo d'existències, que a 31 de desembre de 2007 s'eleva a 57.586.511 euros, 
representa el 39,2% del total de l'actiu, i s'ha incrementat en un 14,6% respecte de 
l'exercici anterior. 

A continuació es mostra, en euros, el detall d'aquest epígraf del balanç consolidat. 

 

Existències 
Saldo a 

31-12-07 

Productes acabats 53.563.804 

Produccions alienes i drets antena  31.683.017 

Produccions pròpies 11.022.345 

Coproduccions 10.858.442 

Material inventariable 392.427 

Cintes i discs 77.647 

Material divers inventariable 314.780 

Avançaments a proveïdors 4.592.652 

Provisió depreciació existències (962.372) 

Total 57.586.511 

Quadre 3 
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a) Produccions alienes 

El detall de les existències de produccions alienes, en funció dels períodes en què 
vencen les llicències contractades per a la seua emissió, és el següent, en euros: 

 
Fi de la llicència Import 

Any 2008 

Any 2009 

Any 2010 

Posteriors a l'any 2010 

9.615.924 

13.416.281 

4.977.229 

1.049.122 

Total 29.058.556 

Quadre 4 
 

El valor de les produccions alienes a 31 de desembre de 2007 s'obté de l'inventari 
permanent, en el qual es registra l'entrada d'existències pel seu valor de cost; valor que 
va reduint-se a mesura que s'emeten els passes contractats, fins a l'amortització 
completa. 

b) Produccions pròpies i coproduccions 

En "Produccions pròpies" es registren fonamentalment els costs de les produccions 
contractades amb productores externes; així com els costs externs de les produccions 
efectuades amb recursos de TVV. Igual com en exercicis anteriors, les existències no 
recullen el valor dels recursos humans i materials aportats per la Societat. 

Al seu torn, en "Coproduccions" es comptabilitza la part dels costs externs dels 
programes produïts en col·laboració amb unes altres entitats. 

La valoració de les produccions pròpies i coproduccions s'obté de l'inventari permanent, 
on es registra l'entrada d'existències pel seu valor de cost, el qual, per regla general, 
queda completament amortitzat després de la primera emissió; llevat de les produccions 
dramàtiques o d'altres la naturalesa de les quals les faça susceptibles de reposició (en 
aquest cas, va reduint-se el valor fins que s'emet tres vegades, en un període màxim de 
sis anys; encara que en la memòria consolidada s'indica que el dit període es de deu 
anys). 

A partir de l'anàlisi de les existències registrades en l'inventari, s'ha observat que a 31 de 
desembre de 2007 hi figuren determinades produccions, per import de 906.017 euros, 
que, per raó de les seues característiques i antiguitat, caldria tenir en compte per tal de 
revisar els criteris que generalment s'apliquen en l'amortització de les produccions. 
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Tal com es va posar de manifest en informes d'exercicis anteriors, caldria efectuar les 
correccions de valor pertinents per a ajustar el valor comptabilitzat de les existències de 
produccions pròpies i alienes al seu valor de realització, estimat aquest en funció dels 
ingressos que puguen derivar de la seua emissió o -si és el cas- de la seua cessió. 

c) Acomptes a proveïdors 

En aquest compte es registren els pagaments fets als proveïdors -en virtut dels 
contractes corresponents- realitzats amb anterioritat a les dates en què s'inicien les 
llicències d'emissió o es realitzen els programes. 

4.2.4 Deutors 

Aquest epígraf, que constitueix el 34,8% de l'actiu del balanç consolidat a 31 de 
desembre de 2007, té la següent composició en euros: 

 

Deutors 
Saldo a 

31-12-07 

Clients de publicitat 

D'altres clients per vendes i prestació de serveis 

Deutors diversos 

Administracions públiques 

Provisions 

10.464.014 

10.658.043 

12.317.890 

17.761.968 

(145.645) 

Total 51.056.270 

Quadre 5 
 

En la revisió del saldo de "Clients de publicitat" s'han evidenciat, a més dels aspectes 
indicats en l'apartat 4.4.4, els següents: 

- L'existència de saldos d'intercanvis de publicitat, una vegada deduïdes les 
quantitats que es poden compensar, per import de 177.897 euros. 
Addicionalment, el compte "D'altres clients per vendes i prestacions de serveis" 
recull saldos d'intercanvis publicitaris classificats com de dubtós cobrament, per 
import de 145.645 euros. Aquest últim import, calia haver-lo comptabilitzat en 
el compte "Clients de publicitat". 

- En relació amb aqueixos intercanvis publicitaris, es manté la recomanació 
(realitzada ja en exercicis anteriors) de regular-los de forma adequada, ja que, al 
no estar formalitzats en cap document contractual ni estar subjectes a les normes 
generals de publicitat pel que fa a la formalització d'aval, existeix el risc 
d’incompliment de la compensació per falta de garanties jurídiques. 

En l'exercici fiscalitzat s'han donat de baixa saldos incobrables, per import d'1.183.067 
euros, que estaven comptabilitzats majoritàriament en el compte de "D'altres clients per 
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vendes i prestacions de serveis". Una vegada analitzats els expedients de baixa, s'ha 
observat que no hi consta la suficient documentació explicativa que done lloc a la seua 
adequada justificació. Aquests saldos ja s’havien dotat com a insolvències i, per tant, 
comptabilitzats com a despesa en exercicis anteriors, d’acord amb la normativa 
comptable i fiscal aplicable. 

Formant part del saldo de "Deutors diversos" s'inclou el saldo deutor de la Generalitat 
per subvencions d'explotació i de capital pendents de cobrament a 31 de desembre de 
2007, per imports de 7.923.320 euros i 2.366.651 euros respectivament, subvencions 
que s'han fet efectives en l'exercici de 2008. Els dits imports, calia haver-los registrats 
en el compte "Administracions públiques". 

El compte "Administracions públiques" registra fonamentalment l'import que s'ha de 
tornar al final de l'exercici per la liquidació de l'IVA de 2007, que puja a 16.217.900 
euros. 

4.2.5 Fons propis 

La composició d'aquest epígraf del passiu del balanç consolidat i el seu moviment 
durant l'exercici de 2007, es mostren en el quadre següent, en euros. 

 

Compte 31-12-06 
Aplicació 

resultat 2006 
Aportacions

2007 
Resultat 

2007 31-12-07 

Fons social  

Reserves de la societat dominant 

Resultat de l'exercici 

Aportació de socis comp. pèrdues 

227.159.172 

(851.124.751)

(157.554.371)

42.724.596 

- 

(114.829.775)

157.554.371 

(42.724.596)

- 

- 

- 

47.539.920 

- 

- 

(213.524.601) 

- 

227.159.172 

(965.954.526)

(213.524.601)

47.539.920 

Total (738.795.354) - 47.539.920 (213.524.601) (904.780.035)

Quadre 6 
 

Del "Fons social" forma part el compte "Fons social patrimoni de la Generalitat 
Valenciana", l'import del qual, de 30.045.232 euros, recull el valor comptable dels béns 
i drets adscrits per la Generalitat; tal com s'indica en l'apartat 4.2.1. 

RTVV, com a entitat dominant, posseeix la titularitat del 100% de les accions de TVV i 
de RAV. A 31 de desembre de 2007, el capital social de TVV és de 1.109.792.698 euros 
i està representat per 184.654 accions nominatives, ordinàries, amb un valor unitari de 
6.010,12 euros. El capital social de RAV, que és de 41.517.909 euros, es compon de 
6.908 accions nominatives, ordinàries, amb un valor unitari de 6.010,12 euros. 

En el compte "Aportacions de socis per a compensació de pèrdues" es comptabilitzen 
les subvencions d'explotació consignades en els pressuposts de la Generalitat que es 
destinen a cobrir pèrdues. Després d'aplicar-hi les citades subvencions, les pèrdues netes 
consolidades del Grup a 31 de desembre de 2007 són de 165.984.681 euros. 
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Els fons propis del Grup RTVV al tancament de l'exercici de 2007, presenten un valor 
negatiu de 904.780.035 euros. Aquest desequilibri patrimonial començà en l'exercici de 
2000, a conseqüència del canvi en el finançament de les ampliacions de capital de les 
societats dependents, que a partir d'aqueix exercici s'obté acudint a l'endeutament 
bancari, en comptes d'obtenir-lo per mitjà d'aportacions de la Generalitat al fons social 
d'RTVV. 

En TVV els fons propis a 31 de desembre de 2007 són de 13.747.888 euros, cosa que 
representa un 1,2% del seu capital social; en RAV els fons propis són de 4.276.789 
euros, un 10,3% del seu capital social. En conseqüència, les mercantils TVV i RAV es 
troben en un dels supòsits de dissolució prevists en l'article 260 de la Llei de Societats 
Anònimes (igual com en exercicis anteriors), ja que el patrimoni net d'ambdues societats 
ha descendit per sota de la meitat del capital social. A aqueix efecte, els administradors 
únics de TVV i RAV han d'adoptar les mesures previstes en la citada Llei per tal de 
reequilibrar la seua situació patrimonial en els terminis prevists legalment. 

Tal com venim indicant en els últims informes de fiscalització, el finançament dels 
continus desequilibris patrimonials del Grup RTVV hauria d'anar acompanyat d'un 
conjunt de mesures excepcionals de caràcter estructural, en el marc d'un pla de viabilitat 
a mitjà i llarg termini, a l'objecte de paralitzar el procés de deterioració i de restablir la 
seua estructura patrimonial i la seua situació financera, prenent en consideració -entre 
altres aspectes- un major rigor en la gestió de la despesa i en el consegüent control 
pressupostari, especialment en despeses de programes i adquisició de drets (apartats 
4.4.1 i 5.4.1) i despeses de personal (apartat 4.4.2). 

Tot això tenint en compte el recurrent desequilibri econòmic entre despeses i ingressos 
d'explotació, motivat -entre altres causes- per una desproporcionada relació entre els 
aprovisionaments (que en l'exercici de 2007 han ascendit a 165.998.902 euros) i l'import 
net de la xifra de negocis (que en 2007 ha sigut de 78.101.709 euros); així com entre 
aquesta última xifra i les despeses de personal, les quals s'han elevat a 77.339.676 euros. 

En conseqüència amb tot això, mentre no s'adopten les mesures pertinents que permeten 
una estructura de despeses més ajustada al nivell d'ingressos reals, i el Grup RTVV no 
genere excedents econòmics que li permeten autofinançar-se, el procés de 
descapitalització continuat exigirà creixents aportacions financeres de la Generalitat i de 
capitals aliens per a continuar amb la seua activitat. 

4.2.6 Provisions per a riscs i despeses 

El Grup RTVV, en la  seua condició de membre de la FORTA (Federació d'Organismes 
de Ràdio i Televisió Autonòmiques), manté un litigi, juntament amb la Lliga Nacional 
de Futbol Professional (LNFP), contra Gestevisión Telecinco, S.A., i Antena 3 
Televisión, S.A., derivat de l'emissió en televisió dels partits de lliga corresponents a les 
temporades 1990-1997, la sentència definitiva del qual està pendent de resolució i del 
qual poden derivar responsabilitats. Sobre els aspectes més significatius en relació amb 
el dit litigi, es reitera el que hem descrit en informes d'exercicis anteriors, ja que no hi 
ha hagut variacions en 2007. 
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Tenint en compte que a la data de realització del present treball (setembre de 2008), està 
pendent de dictar-se la sentència sobre aquesta demanda, se'n desconeix el desenllaç 
final i els efectes que podrà tenir sobre els comptes anuals consolidats del Grup RTVV, 
en els quals no es considera cap provisió, ja que hom estima -tal com s'indica en la 
memòria consolidada- que de les anteriors reclamacions no derivaran passius. 

Amb independència del litigi ja comentat, al tancament de l'exercici el Grup RTVV 
manté una provisió per a riscs per un import de 376.106 euros, destinats principalment a 
cobrir les responsabilitats que podrien derivar d'un procediment judicial en curs iniciat 
contra TVV. 

4.2.7 Deutes amb entitats de crèdit 

a) Llarg termini 

L'apartat 13, "Deutes amb entitats de crèdit", de la memòria dels comptes anuals 
consolidats (que s'adjunten en l'annex d'aquest Informe), mostra el detall i les 
característiques bàsiques de les operacions de crèdit a llarg termini subscrites pel Grup 
RTVV. 

Del saldo viu del deute a 31 de desembre, que va ser de 860.004.666 euros, n'hi ha 
832.299.166 euros que vencen a llarg termini i que estan comptabilitzats en "Creditors a 
llarg termini"; mentre que 27.705.500 euros vencen en l'exercici de 2008, raó per la qual 
es troben registrats en "Creditors a curt termini". 

Tal com s'indica en l'apartat 4.2.5, en l'exercici de 2000 es modificà la forma de finançar 
les ampliacions de capital de TVV i RAV (ampliacions que subscriu íntegrament 
RTVV), mitjançant l'autorització legislativa del recurs a l'endeutament bancari per part 
de l'Entitat, dins del límit anual establit en la Llei de Pressuposts de la Generalitat. 

En l'article 38.2 de la Llei 11/2006, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 
2007, s'autoritza a RTVV a concertar operacions de crèdit per un import màxim de 
188.380.420 euros. Els préstecs formalitzats en l'exercici s'eleven a 163.207.420 euros, 
dels quals 69.017.120 euros han de ser computats a l'efecte del límit que establia la Llei 
de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2006; mentre que en l'exercici de 
2008 s'ha formalitzat un préstec de 94.190.210 euros que cal tenir en compte a l'efecte 
del límit corresponent a 2007. Per tant, RTVV no ha superat el import màxim 
d'endeutament previst en la Llei de Pressuposts. 

En l'exercici de 2003 el Grup RTVV formalitzà dos contractes de permuta financera 
("SWAP") amb l'IVF, per cobrir el risc de pujada de tipus d'interés de dos préstecs, que 
han generat al llarg de l'exercici de 2007 un estalvi net d'interessos d'1.744.824 euros. 

b) Curt termini 

El saldo d'aquest epígraf, que s'eleva a 61.959.037 euros, es compon del saldo disposat 
(per 21.514.484 euros) d'una pòlissa de crèdit subscrita en l'exercici de 2007 amb un 
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límit de 25.000.000 d'euros, dels interessos meritats pendents de venciment de les 
operacions de crèdit (l'import conjunt de les quals és de 12.739.053 euros), i del 
venciment a curt termini dels préstecs subscrits a llarg termini (que, com hem dit 
anteriorment, és de 27.705.500 euros). 

4.3 Compte de pèrdues i beneficis consolidat del Grup RTVV 

El compte de pèrdues i beneficis del Grup RTVV de l'exercici de 2007, juntament amb 
les xifres corresponents a l'exercici de 2006, es mostra a continuació en euros. 

 
DESPESES 2007 2006 Variació 

Aprovisionaments 165.998.902 155.450.033 6,8% 
Despeses de personal 77.339.676 75.267.138 2,8% 
Dotacions amortització immobilitzat 6.744.695 6.741.484 0,0% 
Variació provisions de tràfic 378.229 592.253 (36,1%) 
D'altres despeses d'explotació 23.973.159 25.328.092 (5,4%) 
Beneficis d'explotació - - - 
Despeses financeres i assimilades 34.505.078 22.126.596 55,9% 
Diferències negatives de canvi 169.409 384.950 (56,0%) 
Resultats financers positius - - - 
Beneficis activitats ordinàries - - - 
Pèrdues procedents d'immobilitzat 3.167 54.895 (94,2%) 
Despeses extraordinàries 15.507 1.230.789 (98,7%) 

Resultats extraordinaris positius 2.108.514 35.564.045 (94,1%) 
    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Import net xifra de negocis 78.101.709 73.842.808 5,8% 
Augment existències productes acabats 10.023.178 8.497.395 18,0% 
D'altres ingressos d'explotació 4.496.142 5.193.044 (13,4%) 
Pèrdues d'explotació 181.813.631 175.845.754 3,4% 
D'altres interessos i ingressos assimilats 463.643 4.889.212 (90,5%) 
Diferències positives de canvi 391.360 349.671 11,9% 
Resultats financers negatius 33.819.484 17.272.663 95,8% 
Pèrdues d'activitats ordinàries 215.633.115 193.118.417 11,7% 
Beneficis alienació immobilitzat 36.000 7.200 400,0% 
Subvencions capital transferides 1.708.739 1.575.610 8,4% 
Ingressos extraordinaris 311.116 35.266.920 (99,1%) 
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 71.333 -  
Resultats extraordinaris negatius - - - 

Resultat negatiu de l'exercici 213.524.601 157.554.371 35,5% 

Quadre 7 

- 442 - 



Grup Radiotelevisió Valenciana. Exercici de 2007 

4.4 Epígrafs més significatius del compte de pèrdues i beneficis consolidat 

4.4.1 Aprovisionaments 

Aquest epígraf constitueix el 53,7% del total de les despeses del Grup RTVV. La 
composició dels aprovisionaments, comparada amb la de l'exercici anterior, és la 
següent en euros: 

 
Aprovisionaments 2007 2006 Variació 

Compres de drets i originals 80.781.078 66.885.866 20,8% 

Compres de produccions contractades  45.130.058 39.070.336 15,5% 

Compres de produccions alienes 24.981.991 23.495.455 6,3% 

Doblatges, subtítols i capçaleres 5.411.296 5.464.770 (1,0%) 

Treballs realitzats per unes altres productores 4.675.202 7.838.820 (40,4%) 

Serveis tècnics d'altres empreses 2.621.485 10.077.786 (74,0%) 

Compres material consum i reposició 1.687.527 1.839.802 (8,3%) 

D'altres 716.039 791.622 (9,5%) 

Variació d'existències (5.774) (14.424) (60,0%) 

Total 165.998.902 155.450.033 6,8% 

Quadre 8 
 

Els aprovisionaments del Grup han augmentat en 2007 un 6,8%, respecte de l'exercici 
anterior. Les partides més significatives en són les de compres de produccions 
contractades i compres de drets i originals. 

Després d'analitzar l'aplicació dels principis de control intern i de bona gestió financera 
(referits a les mostres seleccionades tant en aquest, com en uns altres epígrafs de 
despeses), repetim el que s'ha indicat en informes d'exercicis anteriors, quant a 
l'adequada manera d'omplir les sol·licituds de despesa, al fet de confeccionar-les abans 
d'executar la despesa i a ajustar-les al crèdit disponible. 

A continuació es descriuen els aspectes més significatius observats en la revisió dels 
principals comptes que componen l'epígraf. 

a) Compres de drets i originals 

El saldo d'aquest compte, que representa el 48,7% dels aprovisionaments de l'exercici, 
ha experimentat un increment del 20,8% respecte a 2006; tal i com es mostra en el 
quadre següent, elaborat en euros. 
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Compres de drets i originals 2007 2006 Variació 

Retransmissions esportives nacionals 

Retransmissions taurines 

D'altres 

79.825.960 

908.618 

46.500 

65.785.314 

1.064.892 

35.660 

21,3% 

(14,7%) 

30,4% 

Total 80.781.078 66.885.866 20,8% 

Quadre 9 
 

Hem revisat el 95,5% de les despeses comptabilitzades en l'exercici de 2007 per 
adquisicions de drets de retransmissions esportives nacionals i, paral·lelament, el 98,3% 
dels ingressos registrats en l'exercici per la venda d'aquests drets, que han ascendit a 
42.748.999 euros (vegeu l'apartat 4.4.4). 

Els contractes d'adquisició de drets formalitzats en 2007 s'analitzen en l'apartat 5.4.3 de 
l'Informe. 

El detall de les despeses per retransmissions esportives nacionals, comparat amb 
l'exercici anterior, és el següent, en euros: 

 
Retransmissions esportives 2007 2006  Variació 

Drets del València C.F.  30.328.206 27.713.195 9,4% 

Drets del Vila-real C.F. 25.201.960 18.638.180 35,2% 

Drets del Llevant U.D. 10.857.547 5.503.947 97,3% 

Drets de partits de la Lliga  9.821.103 10.927.411 (10,1%) 

D'altres adquisicions 3.617.144 3.002.581 20,5% 

Total 79.825.960 65.785.314 21,3% 

Quadre 10 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, l'increment de les principals partides que 
conformen el compte "Compres de drets i originals", ha sigut del 21,3%. El dit 
increment ve determinat per la permanència del Llevant U.D. en primera divisió al llarg 
de tot l'exercici de 2007 (a diferència de 2006, en què només estigué en la dita categoria 
la meitat de l'exercici), i per l'aplicació íntegra en l'exercici fiscalitzat del contracte 
d'adquisició de drets del Vila-real C.F., subscrit en agost de 2006. 

A continuació es descriuen els aspectes més significatius de les adquisicions de drets 
que componen les retransmissions esportives. 
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Drets del València C.F. 

Al llarg de l'exercici de 2007 ha estat vigent el contracte subscrit per TVV el 19 de 
juliol de 2006, per mitjà del qual aquesta va adquirir -entre altres drets que indiquem 
més avant- els drets d'emissió dels partits de Lliga, Copa i competicions internacionals 
(exclosa la Lliga de Campions), per a les temporades 2006-2007 a 2010-2011; tot i que 
el València C.F. té la facultat de rescindir el contracte al finalitzar la temporada 2008-
2009. Les despeses comptabilitzades per aquest concepte en 2007 en execució del dit 
contracte s'eleven a 28.498.206 euros. 

Els drets d'emissió dels partits de Lliga i Copa han sigut venuts en exclusiva a una 
empresa del sector audiovisual. Els ingressos comptabilitzats en 2007 han sigut de 
21.119.410 euros (vegeu l'apartat 4.4.4). 

El contracte també comprén l'adquisició dels drets de partits amistosos, i en 2007 es 
registre despeses per 1.324.000 euros corresponents a la retransmissió de tres partits. Un 
dels partits amistosos ha sigut venut a dues empreses del sector audiovisual i s'hi han 
comptabilitzat ingressos per 35.000 euros (vegeu l'apartat 4.4.4). 

Formant part de l'objecte del contracte es troba l'adquisició de drets de col·laboració 
comercial, consistent en la inserció de logotips de TVV i en la participació en 
programes informatius: s'hi han comptabilitzat despeses en 2007 per import de 678.040 
euros en el compte "Publicitat". 

Finalment, l'adquisició dels drets d'explotació de la mascota -que també s'inclouen en 
l'objecte del contracte- ha generat despeses per import de 506.000 euros. 

Drets del Vila-real C.F. 

En l'exercici de 2007 ha estat vigent el contracte formalitzat el 21 d'agost de 2006, en 
virtut del qual TVV va adquirir -entre altres drets que es descriuen en el present apartat- 
els drets d'emissió dels partits de Lliga, Copa i competicions internacionals (excloses la 
Lliga de Campions, la Supercopa d'Europa i les últimes eliminatòries de la Copa de la 
UEFA), per a les temporades 2006-2007 a 2010-2011; encara que les dues parts, de 
mutu acord, poden donar per finalitzada la relació contractual al finalitzar la temporada 
2008-2009. Les despeses registrades en l'exercici de 2007 per l'adquisició d'aquests 
drets s'eleven a 22.955.160 euros (vegeu l'apartat 4.4.5). 

Els drets de Lliga i Copa, els han cedits en exclusiva a una empresa del sector 
audiovisual i s'han comptabilitzat per aquest concepte en 2007 drets per import de 
12.985.911 euros (vegeu l'apartat 4.4.4). 

Així mateix, forma part de l'objecte del contracte l'adquisició de drets de partits 
amistosos; la despesa comptabilitzada en 2007 per la retransmissió de quatre partits 
amistosos ha sigut d'1.740.800 euros. Dos dels partits amistosos han sigut venuts a una 
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empresa del sector audiovisual i els ingressos comptabilitzats per aquest concepte han 
sigut de 30.000 euros (vegeu l'apartat 4.4.4). 

El contracte considera també l'adquisició de drets de col·laboració comercial, consistent 
en la inserció de logotips de TVV i en la col·laboració en programes informatius. 
L'import comptabilitzat en el compte de "Publicitat" per l'adquisició d'aquests drets, és 
de 672.980 euros. 

Finalment, entre els drets adquirits es troba el d'explotació de la mascota i d’altres drets. 
La despesa registrada en 2007 per la dita adquisició és de 506.000 euros. 

Drets del Llevant U.D. 

Durant l'exercici fiscalitzat han estat vigents els contractes formalitzats el 26 de juliol de 
2005 i el 5 d'agost de 2005, en virtut dels quals TVV adquirí -entre altres drets que 
indiquem a continuació en el present apartat- els drets d'emissió dels partits de Lliga, 
Copa i competicions internacionals (exclosa la Lliga de Campions), de les temporades 
2006-2007 a 2008-2009. Les despeses de l'exercici de 2007 per l'adquisició d'aquests 
drets, són de 8.814.947 euros. 

Els drets corresponents als partits de Lliga i Copa, els han cedits en exclusiva a una 
empresa del sector audiovisual i en 2007 s'hi han generat ingressos per 8.389.473 euros 
(vegeu l'apartat 4.4.4). 

Entre els drets adquirits s'inclou la retransmissió de partits amistosos, que en l'exercici 
de 2007 han generat unes despeses d'1.587.200 euros, per l'emissió de cinc partits; tres 
d'aquests partits han sigut venuts a una empresa del sector audiovisual per 125.000 
euros (vegeu l'apartat 4.4.4). 

També s'han adquirit els drets de col·laboració comercial; les despeses comptabilitzades 
per aquest concepte en 2007 en el compte de "Publicitat" han sigut de 455.400 euros. 

Per acabar, entre els drets adquirits es troben els d'explotació de la mascota i d’altres 
drets, que en 2007 s'han elevat a 455.400 euros. 

Drets de partits de Lliga 

Les despeses registrades en l'exercici de 2007, per import de 9.821.103 euros, són 
conseqüència de l'execució del contracte formalitzat el 25 d'agost de 2006 entre TVV i 
una empresa del sector audiovisual, per mitjà del qual es van adquirir per a les 
temporades de 2006-2007 a 2010-2011 els drets d'emissió en obert (al territori de la 
Comunitat Valenciana i de forma simultània a una altra cadena d'àmbit nacional) de 
trenta-cinc de les trenta-vuit jornades de Lliga de primera divisió i de dos partits de la 
Copa del Rei (eliminatòries de setzens i vuitens de final); així com els drets d'emissió 
dels partits de segona divisió i els resums de la Lliga. 
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A més a més, en aquest contracte es va formalitzar la venda dels drets d'emissió dels 
partits de Lliga i Copa del València C.F., del Vila-real C.F i del Llevant U.D. que hem 
descrit anteriorment. 

En relació amb les despeses generades en l'exercici de 2007 derivades dels contractes 
ressenyats, es reitera el que hem assenyalat en informes d'exercicis anteriors sobre el fet 
que en els expedients no hi haja informes justificatius que motiven tant l'adquisició dels 
dits drets i -si era el cas- la venda posterior, com l'equivalència de les prestacions 
acordades i de les reserves de certs drets entre les parts. També hem de repetir que les 
adquisicions haurien de ser tramitades pels òrgans col·legiats determinats per la 
normativa interna. 

Sobre les qüestions anteriors, el grup RTVV informa que els drets dels clubs de futbol 
més representatius de la Comunitat Valenciana es negocien al més alt nivell dins de 
l’organització que impedeixen per la seua complexitat ser tramitats pels òrgans 
col·legiats determinats per la normativa interna, i que les decisions de preu es prenen no 
sols en termes de rendibilitat econòmica, sinó de rendibilitat social, atés el seu caràcter 
estratègic, considerant també que està prestant-se un servei públic. 

D’altra banda, en relació amb els drets adquirits en concepte d'explotació de mascotes, 
s'observa que TVV no hi ha registrat cap ingrés, raó per la qual es recomana 
d'intensificar les actuacions tendents a rendibilitzar els drets adquirits. 

b) Compra de produccions contractades 

En aquest compte es registren els imports resultants de l'adquisició de programes 
realitzats per productores externes, assumits íntegrament per TVV o en coproducció. 

Els resultats de l'examen efectuat sobre una mostra de cinc programes adquirits en 
l'exercici s'indiquen en l'apartat 5.3 del present Informe. 

c) Compra de produccions alienes 

Es registra en aquest compte el valor d'adquisició de les produccions alienes el període 
de llicència de les quals comença en l'exercici de 2007. 

Durant l'exercici fiscalitzat no s'han adjudicat contractes d'adquisició de produccions 
alienes de quantia significativa. Hem analitzat l'execució en 2007 dels contractes 
subscrits en exercicis anteriors i no s'han observat incidències en la seua execució. 

d) Treballs realitzats per altres productores 

En aquest compte s'inclouen les quotes periòdiques que TVV i RAV paguen a les 
agències de notícies d'àmbit nacional i internacional per a la posterior emissió, les 
despeses corresponents a la participació d'artistes en distints programes i les 
contraprestacions satisfetes pels serveis prestats pels corresponsals i col·laboradors de 
producció. 
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e) Doblatges, subtítols i capçaleres 

En 2007 s'ha revisat l'execució del contracte d'homologació de preus del servei de 
doblatges que es va adjudicar en 2006. En la revisió efectuada s'ha observat que en 
alguns pagaments hom ha superat el termini previst en el contracte. 

f) Serveis tècnics d'altres empreses 

En aquest compte s'inclouen despeses per lloguer de material divers; les més importants 
són les corresponents al lloguer d'estudis, platós i unitats mòbils. Aquestes despeses han 
disminuït de forma significativa en 2007 perquè, a diferència de l'exercici anterior, no 
s'han emés programes especials que requerissen la seua utilització de forma intensiva. 

4.4.2 Despeses de personal 

L'evolució de les despeses de personal del Grup RTVV entre els exercicis de 2006 i 
2007, es detalla a continuació en euros, d'acord amb la informació proporcionada per la 
memòria consolidada. 

 
Despeses de personal 2007 2006 Variació 

Personal plantilla 47.972.258 45.740.019 4,9% 

Sous, salaris i assimilades 36.336.899 34.786.942 4,5% 

Càrregues socials 11.635.359 10.953.077 6,2% 

Personal de programes 29.367.418 29.527.119 (0,5%) 

Sous, salaris i assimilades 22.359.083 22.586.810 (1,0%) 

Càrregues socials 7.008.335 6.940.309 1,0% 

Total 77.339.676 75.267.138 2,8% 

Quadre 11 
 

Comparació de la despesa comptabilitzada amb les consignacions pressupostàries 

Les dotacions previstes per a despeses de personal en els pressuposts del Grup RTVV 
de l'exercici de 2007, són de 50.586.940 euros; mentre que les despeses de personal 
comptabilitzades han sigut de 77.339.676 euros. Aquesta desviació pressupostària es 
produeix -igual com en exercicis anteriors- per haver inclòs en el capítol II del 
pressupost del Grup les despeses del personal contractat per obra o serveis per a la 
producció de programes. 

No obstant això, i tal com vam posar ja de manifest en anteriors informes de 
fiscalització, després de revisar els contractes de personal dels programes analitzats, s'ha 
vist que són de naturalesa laboral i que tenen per objecte la realització de tasques 
típiques de l'activitat de TVV i RAV. En conseqüència (i atenent el que s'estableix en 
les normes pressupostàries relatives a la classificació econòmica de la despesa), 
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aquestes despeses, vist que es destinen a satisfer qualsevol tipus de retribució pels 
serveis prestats o per treballs realitzats per personal dependent, no poden imputar-se al 
capítol II. 

Les contractacions de personal s'han d'atenir al que s'estableix en l'article 28.5 de la Llei 
de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2007; per tant, es podran realitzar 
sempre que no impliquen cap increment en la dotació prevista en el capítol I. En aquest 
sentit, i considerant el que hem indicat anteriorment en relació amb l'adequada 
classificació pressupostària de les despeses de personal, les contractacions efectuades 
pel Grup RTVV han superat les dotacions previstes per a la despeses de personal en els 
seus pressuposts. 

Variació de les despeses de personal entre 2006 i 2007 

Les despeses de personal del Grup RTVV s'han vist incrementades en un 2,8% respecte 
a 2006. El dit increment és conseqüència de l'augment del 4,9% de les despeses 
procedents del personal de plantilla i de la reducció d'un 0,5% de les despeses 
corresponents al personal de programes. 

L'increment experimentat per les despeses del personal de plantilla, es deu 
fonamentalment a l'aprovació del VII Conveni Col·lectiu, amb vigència per als exercicis 
compresos entre 2004 i 2007, on s'estableix un increment retributiu del 2,0% per a l'any 
2007, conforme al que s'estableix en la Llei de Pressuposts de la Generalitat per al dit 
exercici; més una indemnització per a compensar la diferència entre l'augment anterior i 
la variació de l'IPC, que ha sigut d'un 2,2 %. El dit Conveni va ser informat 
favorablement per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació el 25 de gener de 
2005. 

RTVV i les seues societats dependents es troben vinculades, pel que fa a l'evolució de la 
massa salarial del personal seu, al que s'estableix en l'article 28 de la Llei 11/2006, de 
27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2007. 

A aqueix efecte, la Direcció General de Pressuposts va emetre el 3 de maig de 2007 un 
informe favorable sobre la massa salarial sol·licitada pel Grup RTVV, per un import 
conjunt de 34.578.598 euros, per a una plantilla estructural subjecta a conveni de 1.071 
persones. 

En l'informe esmentat s'indica que l'autorització anterior queda sotmesa a l'enviament de 
diversa informació, com ara l'increment produït en exercicis anteriors en concepte 
d'antiguitat i remuneració variable, l'estimació de les despeses del personal contractat 
per programes i les contractacions de personal no subjectes a conveni; cosa que el Grup 
RTVV no ha atés. 

Contractacions de l'exercici 

En relació amb els procediments de contractació temporal, es pot assenyalar que vénen 
determinats en el VII Conveni Col·lectiu i en les circulars dictades per desenvolupar 
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aquest Conveni. Com a resultat de la revisió efectuada sobre una mostra dels contractes 
subscrits en l'exercici de 2007, s'ha observat el següent: 

- Repetim el que es va indicar en informes d'exercicis anteriors tant pel que fa a la 
no utilització de les borses de treball en la majoria de les contractacions 
realitzades, com a la falta de motivació suficient en les propostes de 
contractació. També, igual com en exercicis anteriors, es recomana que l'objecte 
dels contractes d'obra o servei s'hi definisca amb precisió i claredat. 

- El personal de suport o d'assessorament a directius, denominat "Extra-plantilla", 
supera el màxim previst en el Conveni Col·lectiu i en la normativa interna. 
D'altra banda, en relació amb el dit personal repetim també la recomanació 
efectuada en exercicis anteriors, en el sentit de cobrir per mitjà de borses de 
treball els llocs amb funcions estructurals. 

- Durant l'exercici de 2007 el Grup RTVV ha aprovat un nou organigrama, variant 
el vincle contractual del personal directiu, el qual passa a ser d'alta direcció. 
Tanmateix, aquesta modalitat contractual requereix l'exercici de poders inherents 
a la titularitat jurídica de l'empresa, que no es dóna en molts dels contractes 
seleccionats. Es recomana que es regule en una circular interna tant la 
contractació del dit personal, com les condicions laborals i retributives 
aplicables. 

- Al llarg de l'exercici fiscalitzat, determinats treballadors han adquirit la condició 
de fixos, a conseqüència d'haver estat vinculats per mitjà de contractes temporals 
durant el termini previst a aqueix efecte en l'article 15.5 de l'Estatut dels 
Treballadors, segons les resolucions dictades a aqueix efecte per la Direcció 
General d'RTVV. 

 A fi que els dits treballadors no consoliden una condició de fixos en plantilla 
sense haver superat els procediments de selecció, es recomana que els dits 
contractes es classifiquen com a indefinits. 

Retribucions i indemnitzacions de l'exercici 

De l'examen efectuat sobre una mostra dels conceptes retributius que integren la 
nòmina, se'n destaquen els aspectes següents: 

- Els conceptes retributius "Pactes de rodatge i/o addicionals" (que no vénen 
considerats en el Conveni Col·lectiu), haurien de quedar clarament motivats en 
l'expedient i ser regulats en la normativa interna. En aquest sentit, es pot 
assenyalar que s'han satisfet complements per hores, plus i pactes de rodatge per 
import de 4.176.837 euros. 

 No hi ha evidència que hom haja sol·licitat autorització a la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació per a pagar els dits complements retributius, a 
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pesar del que s'estableix en l'article 28.2 de la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat per a l'exercici de 2007. 

- Entre les percepcions que formen part d'una de les nòmines analitzades, es troba 
el concepte "Plus de disponibilitat setmanal"; tanmateix, d'acord amb la 
naturalesa del contracte, no escau pagar el dit plus. 

- La proposta d'objectius i incentius per al personal comercial que aprova 
anualment el Consell d'Administració, l'import de la qual per a l'exercici de 2007 
s'eleva a 30.055 euros, hauria d'anar acompanyada dels informes prevists en 
aqueix sentit en l'article 28.6 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 
l'exercici de 2007. A més a més, es recomana que els sistema d'objectius 
s'aprove al començament de l'exercici. 

Aspectes de control intern 

La plantilla del Grup RTVV és de 1.022 llocs de treball; a 31 de desembre de 2007 n'hi 
havia 945 d'ocupats i 77 de vacants. Addicionalment, en l'organigrama s'inclouen els 
directors, directius i caps de secció, que comprenen un total de 65 llocs, dels quals a la 
fi de l'exercici n'hi havia 62 que es trobaven ocupats i tres, vacants. 

El 9 de juliol de 2007 el director general d'RTVV posà en coneixement del Consell 
d'Administració un document en el qual es recullen els requisits i les funcions de cada 
lloc de treball. Existeixen diferències entre els grups i les categories que es detallen en 
el Conveni Col·lectiu vigent i aquells que presenta el citat informe, i que caldria 
conciliar. A la data de finalització del present treball (setembre de 2008), el dit 
document està pendent d'aprovació. 

4.4.3 D'altres despeses d'explotació 

En el quadre següent, elaborat en euros, s'ofereix un detall de la composició d'aquestes 
despeses d'explotació registrades en els exercicis de 2007 i 2008 pel Grup RTVV. 

 
D'altres despeses d'explotació 2007 2006 Variació 

Serveis exteriors 

Tributs 

D'altres despeses de gestió 

12.578.106 

1.647.834 

9.747.219 

11.416.760 

1.657.912 

12.253.420 

10,2% 

(0,6%) 

(20,5%) 

Total 23.973.159 25.328.092 (5,3%) 

Quadre 12 
 

L'apartat 14, "Ingressos i despeses", de la memòria dels comptes anuals del Grup RTVV 
(que adjuntem en l'annex d'aquest Informe), mostra el detall dels comptes que 
componen els capítols "Serveis exteriors" i "D'altes despeses de gestió". 
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Com a resultat de la revisió efectuada sobre una mostra que representa el 17,5% de les 
despeses d'aquest epígraf, s'ha posat de manifest que en l’exercici de 2007 s'han subscrit 
tres contractes de patrocini publicitari amb entitats públiques i privades, per un import 
conjunt de 316.624 euros. En els expedients no queda acreditada la necessitat de la 
despesa ni s'hi justifica el preu contractat de forma que quede garantida l'equivalència 
entre l'import satisfet pel Grup RTVV i l'import de la col·laboració publicitària rebuda a 
canvi. Aquesta acreditació resulta necessària per a qualificar el vertader objecte de 
l'acord subscrit. 

4.4.4 Import net de la xifra de negocis 

La xifra de negocis representa el 81,6% del total d'ingressos del Grup RTVV i presenta 
la següent composició, en euros. 

 
Import net xifra de negocis 2007 2006 Variació 

Ingressos per publicitat 

Descomptes i "rappel" 

Vendes drets d'emissió 

Venda serveis producció, imatge i so 

35.031.981 

(1.480.445) 

43.703.280 

846.893 

40.842.147 

(1.933.336) 

33.978.078 

955.919 

(14,2%) 

(23,4%) 

28,6% 

(11,4%) 

Total 78.101.709 73.842.808 5,8% 

Quadre 13 
 

Com a resultat del treball efectuat sobre una mostra representativa d'"Ingressos per 
publicitat" i "Descomptes i rappel'", s'han posat de manifest els aspectes següents: 

- Les tarifes de preus d'anuncis publicitaris, aprovades anualment pel director 
general d'RTVV, perden la seua efectivitat al ser minorades en alguns casos de 
forma significativa, a conseqüència de l'aplicació de descomptes no prevists en 
les dites tarifes (encara que això siga habitual en el mercat audiovisual), que en 
la majoria dels casos signifiquen entre el 48% i el 65% del preu fixat; de la 
consideració de l'índex d'audiència (GRP) per a fixar els preus; de la realització 
de contractes globals, i en menor manera per l'emissió d'anuncis de patrocini i 
promoció. 

- Les condicions dels "rappel" que s'apliquen en TVV no s'aproven al 
començament de l'exercici. 

- Les garanties depositades pels anunciants al llarg de la vigència de la campanya 
publicitària no cobreixen en tot moment el risc assumit. 

Quant a l'aplicació de les normes internes de contractació publicitària, s'hi han observat 
les mateixes incidències que en exercicis anteriors; raó per la qual es repeteixen les 
recomanacions següents: 
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- Caldria exigir aval en tots els casos, o si més no l'acreditació de l'anunciant. 

- Caldria aplicar els recàrrecs establits per als cobraments efectuats fora de 
termini. 

- Tant les ordres de difusió, com cada una de les seues modificacions, haurien de 
ser subscrites pel client i pels responsables de TVV, i caldria confeccionar amb 
l'antelació prevista en la normativa. 

En l'exercici de 2007 el Grup RTVV ha rebut de la Generalitat una subvenció de 
921.000 euros, destinada a la campanya de sensibilització del medi ambient. Aquesta 
operació ha sigut considerada i comptabilitzada com un ingrés publicitari i s'hi ha emés 
una factura de 793.965 euros, més 127.035 euros d'IVA repercutit. Atesa la naturalesa 
de l'operació, calia haver-la registrada com un ingrés per subvencions. En conseqüència, 
existeix una sobrevaloració en els comptes "Ingressos publicitaris" i "IVA repercutit" 
pels imports esmentats anteriorment i una infravaloració en el compte de "Subvencions 
d'explotació" per 921.000 euros. 

D'altra banda, el detall del compte "Venda de drets d'emissió" és el següent, en euros: 

 
Vendes de drets d'emissió 2007 2006 Variació 

Esports 

Produccions alienes 

Informatius  

Producció pròpia 

42.748.999 

528.204 

251.611 

174.466 

32.183.354 

1.243.324 

508.888 

42.512 

32,8% 

(57,5%) 

(50,6%) 

310,4% 

Total 43.703.280 33.978.078 28,6% 

Quadre 14 
 

Les vendes de drets d'emissió d'esports, que s'han incrementat en un 32,8% respecte de 
l'exercici anterior, recullen els ingressos obtinguts per la cessió a tercers de drets de 
partits de futbol disputats en 2007. El detall n'és el següent, en euros: 
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Vendes de drets esportius 2007 

Partits València C.F. 

Partits Vila-real C.F. 

Partits Llevant U.D. 

D'altres partits 

21.154.410 

13.015.911 

8.514.473 

64.205 

Total 42.748.999 

Quadre 15 
 

Els ingressos derivats de les vendes dels partits del València C.F., Vila-real C.F. i 
Llevant U.D., els hem indicats en l'apartat 4.4.1 del present Informe. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Règim jurídic aplicable 

RTVV és una entitat de dret públic que ha d'ajustar la seua activitat contractual al Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), ja que es 
troba dins de l'àmbit d'aplicació subjectiu de la Llei, previst en l'article 1.3 del dit text. 
En aquests termes es pronuncia la Instrucció actualment vigent, a l'efecte de la seua 
aplicació a RTVV. 

L'article 2.1 del TRLCAP, després de la reforma introduïda per la Llei 62/2003, de 30 
de desembre, estén a les societats mercantils públiques, creades per satisfer necessitats 
d'interés general, que no tinguen caràcter industrial o mercantil, la subjecció a les 
prescripcions del Text Refós relatives a la capacitat de les empreses, publicitat, 
procediments de licitació i formes d'adjudicació per als contractes d'obres, 
subministraments, consultoria i serveis de quantia igual o superior -amb exclusió de 
l'IVA- a 5.278.000 euros si es tracta de contractes d'obres, o a 211.000 euros si es tracta 
de qualsevol altre contracte dels esmentats. 

En coherència amb això, la disposició addicional sisena del TRLCAP, modificada al seu 
torn per la Llei 62/2003, presenta la redacció següent: "Les societats mercantils a què es 
refereix l'apartat 1 de l'article 2, per als contractes no compresos en el mateix apartat, 
ajustaran la seua activitat contractual als principis de publicitat i concurrència; tret 
que la naturalesa de l'operació que s'haja de realitzar siga incompatible amb els dits 
principis". 

Per tant, aquesta Sindicatura de Comptes considera que TVV i RAV estan sotmeses al 
règim de contractació previst en l'article 2.1 del TRLCAP quan realitzen contactes 
d'obres, subministrament, consultoria i assistència i serveis d'import igual o superior a 
les quanties fixades en el precepte citat. En aquests casos, en matèria de capacitat, 
publicitat, procediments de licitació i formes d'adjudicació haurà d'atenir-se al que 
ordena el TRLCAP. 

En la resta de casos serà aplicable la disposició addicional sisena. 

5.2 Aspectes generals del procediment de contractació 

La contractació del Grup RTVV ve regulada, des del 15 d'octubre de 2007, en la 
Instrucció 3/2007 de la Direcció General d'RTVV, la qual substitueix sense canvis 
significatius l'anterior Instrucció 7/2004. En ambdues instruccions es considera la 
subjecció íntegra d'RTVV a les prescripcions del TRLCAP, i l'activitat contractual de 
TVV i RAV es regirà per l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència; tret que 
la naturalesa de l'operació que s'haja de realitzar siga incompatible amb els dits 
principis, i sempre establint els mecanismes necessaris per a garantir un control intern 
satisfactori. 
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Els procediments d'adjudicació utilitzats per TVV i RAV durant l'exercici de 2007 es 
resumeixen a continuació (xifres amb l'IVA exclòs). 

- Concurs: contractes que superen els 150.000 euros. 

- Procediment negociat amb publicitat: contractes l'import dels quals quede inclòs 
en l'interval de 90.001 euros a 150.000 euros. 

- Procediment negociat sense publicitat: per a aquells que tinguen un import entre 
12.001 euros i 90.000 euros. 

- Contractes menors: per a aquells l'import dels quals no supere els 12.000 euros; 
així com per a l'adquisició de béns i serveis homologats, siga quin siga el valor 
del subministrament sol·licitat. 

Queda fora de l'àmbit de la Instrucció l'adquisició de programes, així com determinades 
adquisicions de drets d'emissió, antena i coproduccions regulats en la Instrucció 4/2005 
fins al 10 de desembre de 2007, i en la Instrucció 4/2007 a partir de la data indicada. 

Les dites instruccions tenen per objecte adequar els processos de presa de decisions i els 
procediments d'adquisició i posada en marxa de produccions, amb la intenció 
d'aconseguir la màxima eficàcia i transparència en la gestió. A aqueix efecte, es creen 
dos òrgans col·legiats: el Comité Tècnic de Programes i Espais Audiovisuals (CTPEA) i 
la Comissió de Control d'Adquisicions de Producció (CCAP). 

En ambdues instruccions es considera que, en l'execució de la producció dels programes 
de producció pròpia i contractada, les adquisicions i els serveis d'import superior a 
12.000 euros, o de lloguers amb independència de la seua quantia, hauran de comptar 
amb tres pressuposts. Si es tracta d'arrendaments, o si l'import de l'adquisició supera els 
12.000 euros, la selecció del proveïdor es farà per mitjà del la CCAP. 

També s'estableix en les dues instruccions que les adquisicions de drets d'emissió, 
antena i coproduccions han de ser autoritzades per la CCAP, i quan el seu import supere 
els 150.000 euros, també pel CTPEA. 

Com a conseqüència de tot el que hem comentat anteriorment, es pot concloure que la 
normativa interna de contractació del Grup RTVV vigent durant l'exercici de 2007 no 
ha estat totalment adaptada al TRLCAP, cosa que ha afectat de forma significativa 
determinats contactes adjudicats per TVV i RAV, i de manera especial (pel que fa a 
l'exercici de 2007, atés que durant aqueix exercici no s'han adjudicat contractes d'obra 
per import superior al considerat en l'article 2.1 del TRLCAP), els de subministraments, 
consultoria i assistència i serveis de quantia igual o superior a 211.000 euros, amb l'IVA 
exclòs, ja que aquesta Sindicatura de Comptes entén que entre els dits contractes estan 
compresos també els de producció de programes. D'altra banda, quan l'import de les 
operacions que s'hagen de realitzar siga inferior a 211.000 euros, per als tipus de 
contractes establits en l'article citat, la seua contractació queda subjecta a la disposició 
addicional sisena del TRLCAP. 
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No obstant això, el Grup RTVV està adaptant els seus procediments generals de 
contractació a la nova normativa contractual que ha entrat en vigor en l'exercici de 
2008. 

En el quadre següent es resumeix la informació rebuda del Grup RTVV en relació amb 
els contractes adjudicats durant l'exercici de 2007 mitjançant sol·licitud pública 
d'ofertes, per procediments i formes d'adjudicació. Les xifres es mostren en euros (amb 
l'IVA exclòs). 

 
Tipus de 
contracte 

Modalitat 
d'adjudicació Import d'adjudicació 

Nombre 
d'expedients 

Subhasta 136.365 64,1% 2 66,7% 

Negociat 76.293 35,9% 1 33,3% 

Obres Subtotal 212.658 100,0% 3 100,0% 

2.356.338 100,0% 5 55,6% 

Concurs Variable - 1 11,1% 

Negociat Variable - 3 33,3% 

Serveis Subtotal 2.356.338 100,0% 9 100,0% 

2.697.398 100,0% 9 50,0% 

Concurs Variable - 9 50,0% 

Subministraments Subtotal 2.697.398 100,0% 18 100,0% 

Total 5.266.394  30  

Quadre 16 
 

5.3 Revisió de la contractació efectuada per mitjà de sol·licitud pública 
d'ofertes 

A fi d'analitzar el grau d'adequació de la tramitació de contractacions efectuades 
mitjançant una sol·licitud pública d'ofertes pel Grup RTVV en l'exercici de 2007, i 
d'acord amb el que hem indicat en paràgrafs anteriors, s'ha seleccionat una mostra (que 
detallem en el quadre següent, elaborat en euros) que representa el 34,1% del total 
adjudicat en l'exercici, segons la informació que ens han facilitat. Així mateix, hem fet 
el seguiment d'un expedient analitzat en l'informe de fiscalització de l'exercici de 2006. 
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Núm. 

expedient 
Tipus de 
contracte 

Modalitat 
d'adjudicació Objecte 

Import 
(sense IVA)

2006/19 S C 

Subministrament i instal·lació d'un sistema per a 
la consolidació de servidors, emmagatzemament 
i gestió de còpies de seguretat per a RTVV 285.910

2007/06   S C Subministrament d'equipament tècnic per a TVV 572.990

2007/15 S C 

Subministrament i instal·lació de l'ampliació del 
sistema de producció d'edició de notícies, esports 
i programes de TVV 936.240

   Total 1.795.140

   
Seguiment d'expedients analitzats en l'exercici 
anterior  

2006/07 S C 

Subministrament i instal·lació d'un sistema 
automatitzat de documentació audiovisual per a 
TVV 3.528.246

   Total 3.528.246

S: Subministrament.  C: Concurs. 

Quadre 17 
 

A continuació es comenten els aspectes més significatius observats en relació amb els 
expedients seleccionats en l'exercici. 

- No consta la resolució d'inici efectuada per l'òrgan de contractació, ni l'informe 
raonat del servei que promou la contractació, on s'exposen les característiques i 
l'import calculat de les prestacions objecte del contracte. Aquests tràmits els 
realitza l’òrgan de contractació conjuntament amb l’aprovació dels plecs de 
condicions. 

- Els adjudicataris presenten la garantia definitiva amb posterioritat a la 
formalització del contracte. 

- Es supera el període de pagament previst en el contracte. 

- En els expedients 2006/19 i 2007/15 caldria motivar de forma explícita i 
detallada la puntuació atorgada als diferents licitadors. 

- En els expedients 2006/19 i 2007/06 no s'han complit els terminis d'execució 
prevists en el contracte, a pesar de no haver-ne acordat cap pròrroga. Així 
mateix, en l'expedient no consten les raons que expliquen els retards haguts, a 
l'efecte de determinar les responsabilitats per demora que en poguessen derivar. 

- En l'expedient 2007/15, després d'haver obert les proposicions presentades pels 
licitadors, la mesa de contractació va demanar aclariments a un d'ells, i aquest 
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envià amb posterioritat una nova oferta que fou acceptada pel Grup RTVV 
(encara que finalment no resultà ser la proposta elegida). 

Pel que fa a l'expedient analitzat en l'exercici anterior, podem assenyalar que se n'ha fet 
un seguiment en 2007 i que no s'hi ha posat de manifest cap incidència en la seua 
execució. 

5.4 Revisió de la contractació de programes i productes per a ser emesos 

La contractació de totes aquelles despeses relatives a l'adquisició o producció de 
programes, així com a l'adquisició de drets d'emissió, antena i coproduccions, queda 
exclosa de les normes generals de contractació. Ha sigut regulada en l'exercici de 2007 
mitjançant les instruccions 4/2005 i 4/2007, les regles de les quals no estan totalment 
adaptades a les prescripcions del TRLCAP. 

5.4.1 Consideracions generals 

- En l'adquisició i producció de programes, quan hom incorre en despeses de 
quantia igual o superior a 211.000 euros (amb l'IVA exclòs), les quals cal 
tramitar conformement als principis establits en l'article 2.1 del TRLCAP. Per a 
les despeses inferiors a la dita quantitat, s'han d'aplicar els principis de publicitat 
i concurrència; llevat que la naturalesa de les operacions que s'hagen de realitzar 
siga incompatible amb els dits principis, aspecte aquest que caldria justificar en 
un informe raonat. 

 La nova LCSP, aplicable des del primer de maig de 2008, considera que aquest 
tipus de contractes no són de regulació harmonitzada. 

- Els contractes subjectes al TRLCAP han de ser enviats al Registre General de 
Contractes de la Generalitat Valenciana; circumstància que no s'ha complit en 
alguns dels casos observats. 

5.4.2 Adquisició de programes 

En el quadre següent, elaborat en euros, es detalla la mostra seleccionada per a fer la 
revisió de la contractació de les produccions pròpies adquirides per TVV en l'exercici. 

 

Núm. 
Descripció 
programa Minuts 

Cost per 
programa 

D'altres 
costs externs 

Total costs 
externs Audiència 

1 P 

2 P 

3 P 

4 P 

5 P 

Sèrie documental 

Obra audiovisual 

Entreteniment 

Entreteniment 

Sèrie de ficció 

26 

120 

150 

90 

50 

15.681 

1.803.000 

53.808 

107.126 

84.142 

- 

- 

12.327 

42.750 

22 

15.681 

1.803.000 

66.135 

149.876 

84.164 

0,9 

7,6 

8,0 

8,1 

Pent. emissió 

Quadre 18 
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A continuació es descriuen els aspectes més significatius observat s en la revisió dels 
programes analitzats. 

- Igual com en exercicis anteriors, es recomana que, abans d'adquirir un programa, 
se'n faça una estimació del cost total imputable i dels ingressos de publicitat 
derivats de la seua emissió i induïts per l'audiència que hom preveu obtenir. A 
més a més, una vegada emés el programa, se n'hauria de conéixer la rendibilitat, 
comparant els costs reals associats al programa amb els ingressos efectivament 
obtinguts derivats de la seua emissió. 

- També es reiteren les recomanacions relatives a l'elaboració de normes sobre els 
preus que s'han de satisfer a les productores i sobre la justificació que s'ha de fer 
en els expedients quan no s'usa personal propi. 

- Els expedients no contenen la documentació justificativa suficient que permeta 
comprovar si les productores han complit les clàusules del contracte. 

- En les adquisicions de les produccions no intervenen els òrgans col·legiats creats 
a aqueix efecte per la normativa interna. 

- Tant el pressupost del programa, com la proposta de contractació, han de 
contenir totes les signatures requerides per la normativa interna. També hauria 
d'efectuar-se la seua limitació a escala de concepte de despesa, en comptes de 
vincular l'import globalment acordat. 

- Tots els justificants de despesa aportats per les productores haurien de ser 
formalitzats i documentats de manera adequada. 

- Les productores no aporten -en els casos en què això és aplicable- la 
documentació relativa a la prevenció de riscs laborals. 

- Seguint les recomanacions efectuades en exercicis anteriors per la Sindicatura de 
Comptes, hom ha elaborat en l'exercici de 2007 el "Manual de costs interns"; 
tanmateix, a l'hora de fer-ne el control pressupostari continuen sense tenir en 
compte la despesa real, ja que hi falta la imputació de certs mitjans que TVV 
aporta a la producció, com ara la utilització de platós i les despeses generals 
imputables. 

- En el programa "2P" s'ha incomplit el termini d'execució del contracte, sense 
que conste en l'expedient l'autorització de TVV a l'ampliació sol·licitada per la 
productora. També en el programa "5P" s'ha incomplit el termini d'execució del 
contracte, i no consten en l'expedient les causes del dit retard, a l'efecte de 
determinar responsabilitats. 

- En els programes "3P" i "4P" s'han observat canvis significatius, respecte del 
projecte inicial, que no estan suficientment documents ni justificats. 
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- Tant el pressupost com la sol·licitud de despesa del programa "3P" es fan amb 
posterioritat a la formalització del contracte. 

- En els programes "4P" i "5P" hom ha autoritzat la despesa inicial i les 
ampliacions posteriors sense que hi hagué la consignació pressupostària 
suficient. 

- En el programa "4P" s'ha lliurat un capítol menys dels sis estipulats 
contractualment, sense que en l'expedient s'acrediten les causes del dit 
incompliment. TVV manifesta, en fase d’al·legacions, que la rescissió en el 
lliurament del dit capítol s’ha acordat verbalment amb la productora, si bé no 
s’ha formalitzat documentalment. 

- En l’expedient del programa "2P" no es motiven ni justifiquen suficientment les 
causes per les quals la productora no ha atés el compromís d’utilitzar els estudis 
que determina el contracte. 

5.4.3 Adquisició de drets d'emissió esportius 

Dels contractes d'emissió de drets esportius formalitzats en l'exercici fiscalitzat, n'hem 
seleccionat dos expedients, que es mostren en el quadre següents, elaborat en euros. 

 

Equip Partits amistosos 
D'altres drets i col-
laboració comercial Total 

Castelló, C.F., SAD 

Hèrcules, C.F., SAD 

240.400 

240.400 

120.200 

120.200 

360.600 

360.600 

Quadre 19 
 

A continuació comentem els aspectes més significatius observats en la revisió 
d'aquestes adquisicions. 

- L'adquisició de drets d'emissió de partits amistosos hauria d'anar precedida d'una 
anàlisi rigorosa dels preus que s'han de satisfer, comparant-los amb els preus de 
mercat, i preveient en tot cas els possibles ingressos que s'obtindran per 
l'emissió. 

- En relació amb les quantitats que s'han de satisfer en concepte de "D'altres drets 
i col·laboració comercial", en l'expedient hauria de figurar un informe sobre la 
necessitat de fer-ne la contractació, o sobre els probables ingressos que s'hi 
obtindran. 
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6. FETS POSTERIORS 

En relació amb les mesures que cal adoptar comentades en l'apartat 4.2.5, amb data 17 
de juliol de 2008 les juntes generals de TVV i RAV han aprovat sengles ampliacions de 
capital, per import de 156.623.727 euros i 10.283.315 euros respectivament, les quals 
mitiguen -encara que no solucionen- la situació de desequilibri patrimonial indicada en 
l'apartat citat. 

Entre altres mesures, els pressuposts del Grup RTVV per a 2009 han sigut preparats 
preveient el que serà l'elaboració del primer contracte-programa que s'ha de signar amb 
la Generalitat en el dit exercici. 

En aqueix sentit, en els dits pressuposts es pren en consideració tant una forta restricció 
de la despesa i del finançament públic, com l'assumpció per part de la Generalitat de la 
càrrega financera que hauria de suportar el Grup RTVV. 
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7. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables del Grup RTVV han d'adoptar mesures correctores per evitar que es tornen 
a produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions que assenyalem a continuació. 
Prèviament destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut 
ateses pel Grup RTVV. 

Es pot destacar que el Grup RTVV, mitjançant un escrit de 9 d'abril de 2008 dirigit a 
aquesta Sindicatura de Comptes, ens ha comunicat les mesures adoptades per atendre 
les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior, les quals hem comprovat 
en el curs de la present fiscalització. 

a) Durant l'exercici s'han atés les següents recomanacions, realitzades en informes 
anteriors: 

a.1) Han elaborat un manual de procediments. 

a.2) Han revisat la qualificació jurídica dels contractes del personal directiu. 

a.3) Les hores extraordinàries es justifiquen d'acord amb el que es preveu en 
la normativa interna. 

a.4) La provisió per a insolvències comptabilitzada, es considera adequada. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 

b.1) Les produccions pròpies haurien de recollir el valor dels costs interns 
imputables; d'acord amb el que hem assenyalat en l'apartat 4.2.3.b. 

b.2) Els intercanvis publicitaris s'haurien de regular de forma adequada; 
segons el que hem exposat en l'apartat 4.2.4. 

b.3) En tots els casos, les sol·licituds de despesa, caldria formalitzar-les 
adequadament, confeccionar-les abans d'executar la despesa i ajustar-les 
al crèdit disponible; tal com indiquem en l'apartat 4.4.1. 

b.4) Els conceptes retributius "Pactes de rodatge i/o addicionals" haurien de 
quedar adequadament motivats en l'expedient i regular-los en la 
normativa interna; conformement al que hem indicat en l'apartat 4.4.2. 

b.5) Caldria atenir-se a les indicacions i recomanacions referents a la 
contractació publicitària que s'indica en l'apartat 4.4.4. 
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b.6) En relació amb les despeses d'adquisició de programes, s'haurien 
d'observar les recomanacions exposades en l'apartat 5.4.2, en especial pel 
que fa a: 

- Estimació, abans d'adquirir cap programa, tant del cost total 
d'aquest, com dels ingressos que hom preveu obtenir-hi. 

- Elaboració de normes sobre els preus que s'han de satisfer a les 
productores i sobre la justificació en els expedients de la no 
utilització de personal propi. 

- Intervenció, en l'adquisició de programes, dels òrgans col·legiats 
prevists en la normativa vigent. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici de 2007: 

c.1) Caldria intensificar les actuacions que s'han de realitzar per a 
rendibilitzar els drets adquirits en concepte d'explotació de mascotes de 
determinats clubs de futbol; conformement al que hem assenyalat en 
l'apartat 4.4.1. 

c.2) S'haurien de regular en una circular interna tant les contractacions del 
personal directiu, com les condicions laborals i retributives aplicables a 
aqueix personal; segons el que hem indicat en l'apartat 4.4.2. 

c.3) Els treballadors amb contractes temporals que adquireixen la condició de 
fixos, en aplicació del que es disposa en l'article 15.5 de l'Estatut dels 
Treballadors, haurien de tenir la consideració d'indefinits; d'acord amb el 
que hem indicat en l'apartat 4.4.3. 

c.4) En els contractes de patrocini publicitari, hauria d'acreditar-se en 
l'expedient la necessitat de fer la despesa i la justificació del preu 
contractat; tal com hem indicat en l'apartat 4.4.3. 

c.5) Hom hauria d'atendre les indicacions i recomanacions posades de 
manifest en l'anàlisi dels expedients de contractació tramitats mitjançant 
una sol·licitud pública d'ofertes, que hem efectuat en l'apartat 5.3 del 
present Informe, en especial pel que fa a: 

- La motivació explícita i detallada de la puntuació atorgada als 
diferents licitadors. 

- La justificació en els expedients dels retards haguts en l'execució 
dels contractes. 
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c.6) Tant l’adquisició de partits amistosos de futbol, com els pagaments 
efectuats per uns altres drets i per col·laboracions comercials, haurien 
d'anar precedits d'una anàlisi rigorosa dels preus que s'hi han de satisfer i 
dels possibles ingressos que se'n puguen obtenir; d'acord amb el que hem 
comentat en l'apartat 5.4.3. 
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