
 

 

 

 

 

 

ENS PÚBLIC RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA 
I SOCIETATS DEPENDENTS 

TELEVISIÓ AUTONÒMICA VALENCIANA, S.A. 
RÀDIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 

(GRUP RTVV) 

 

 



Grup Radiotelevisió Valenciana. Exercici de 2008 

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, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els comptes anuals consolidats de l'exercici de 2008 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 2008, 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), participades al 100%. 

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

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 2008, el compte de pèrdues i beneficis consolidat, l'estat de canvis en el 
patrimoni net consolidat, l'estat de fluxos d'efectiu consolidat i la memòria consolidada, 
tot corresponent a l'exercici terminat en la data citada, i els adjuntem íntegres                   
–juntament amb l'informe d'auditoria–en l'annex del present Informe. Així mateix, en 
l'annex mencionat s'adjunten els comptes anuals de la societat 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 
2009, aprovats per la Junta General d'Accionistes el 30 de juny de 2009 i presentats en 
aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat                    
–conformement a la normativa aplicable– el 29 de juny de 2009, juntament amb 
l'informe d'auditoria. 

L'esmentat informe d'auditoria, obligatori segons la legislació mercantil, es el resultat de 
l'auditoria de comptes anuals que, atenent al que es disposa en la Llei d'Hisenda Pública 
de la Generalitat Valenciana, realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la 
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col·laboració d'una firma privada d'auditoria. En aquest informe s'emet una opinió amb 
un advertiment, derivat d'una incertesa relativa a la gestió continuada. 

D'acord amb això, i a fi 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 portar a efecte 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 la d'immobilitzat, la de provisions 
i la de despeses. 

La fiscalització ha comprés també la comprovació de l'adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

Així mateix, s'ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2007. 

D'acord amb això, hem practicat 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. Els dits procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
d'aplicació en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast indicat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D'acord amb els 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 i en l'activitat contractual 
durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008. 

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

- Llei de la Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a l'exercici de 2008. 

- Llei de la Generalitat 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- Llei de Societats Anònimes, text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1.564/1989, de 22 de desembre. 

- Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat. 
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- 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. 

- Estatuts d'RTVV i RAV. 

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- 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 Consell, per mitjà del qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els 
registres oficials de contractes i contractistes i d'empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

- Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell, per mitjà del qual es regula el 
registre de convenis i s'estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis 
que subscriga la Generalitat. 

- 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 comunicació de dades al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial Decret 1.815/1991, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aproven les 
normes per a formular els comptes anuals consolidats. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, 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. 
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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, no s'han 
posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l'adequació 
dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables que hi són d'aplicació. 

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 comptable aplicable a la gestió dels fons públics que exposem tot seguit: 

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 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 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. Addicionalment, els fons propis del Grup RTVV al 
tancament de l'exercici presenten un valor negatiu de 1.098.375.903 euros. 

 El finançament dels continus desequilibris patrimonials del Grup RTVV –que 
s'indica en l'apartat 4.3.4–, 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 
l'estructura patrimonial i financera. 

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

b) Tal com s'indica en l'apartat 4.5.2, les contractacions de personal s'han d'atenir al 
que s'estableix en l'article 31.5 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 
l'exercici de 2008, i les retribucions del personal s'han d'ajustar al límit màxim 
determinat en l'article 30.4 de la mateixa Llei. D'altra banda, els procediments de 
contractació temporal no es realitzen en tots els casos conformement al que 
determina la normativa aplicable al Grup RTVV. 

c) Tal com es posa de manifest en l'apartat 4.5.2, no es sol·licita autorització a la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a pagar determinats 
complements retributius que no estan considerats en la normativa aplicable al 
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Grup RTVV, malgrat el que s'estableix en l'article 31.2 de la Llei de Pressuposts 
de la Generalitat per a l'exercici de 2008. 

d) D'acord amb el que s'indica en els apartats 5.2 i 5.4.1, no s'apliquen els principis 
de publicitat i concurrència en els contractes d'adquisició de programes i d'altres 
productes d'emissió; la qual cosa significa un incompliment de l'article 175 de la 
LCSP. 
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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; 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 d'RTVV, a qui l'esmentada Llei faculta per a crear empreses 
públiques en forma de societats anònimes per a gestionar els serveis mencionats. 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, destinades al públic en general o a sectors determinats, 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 vídeos, 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 l'òrgan encarregat d'emetre la seua opinió o dictamen en 
relació amb les competències que sobre programació té atribuïdes el Consell 
d'Administració), es troba pendent de constitució. 

3.2 Activitat desenvolupada en 2008 

L'informe de gestió del Grup RTVV, formulat pel director general d'RTVV el 31 de 
març de 2009, expressa que l'any 2008 ha estat caracteritzat: 

- En RAV, per ser un exercici de consolidació dels productes radiofònics que 
conformen l'oferta pública; a més a més, s'hi han iniciat campanyes de 
sensibilització en àrees culturals i solidàries. Finalment, l'audiència ha 
augmentat un 23%, respecte de l'any anterior. 

- En TVV, per haver emés les vint-i-quatre hores tot l'any a través de les tres 
cadenes mitjançant les quals es programa, que són Canal 9, Punt 2 i Televisió 
Valenciana Internacional. Quant a l'audiència, TVV tingué durant l'any una 
quota de pantalla del 13,3% en les seues emissions en analògic. Per cadenes, 
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Canal 9 obtingué una quota del 12,0% i una mitjana de contactes diaris 
d'1.990.000 persones, i Punt 2, una quota de l'1,3% i una mitjana de contactes de 
812.000 persones. La mitjana de contactes diaris de les emissions de televisió 
digital terrestre va ser de 404.000 en Canal 9 i de 152.000 en Punt 2. 

3.3 Consolidació dels 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 els 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, el qual s'ha realitzat pel mètode d'integració 
global. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS DEL GRUP RTVV 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que el Grup RTVV ha formulat 
aplicant el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 

D'acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret, els comptes anuals de 
l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials, raó per la qual no inclouen 
xifres comparatives. 

La fiscalització ha comprés la comprovació de l'adequada aplicació de les disposicions 
transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. 

El Grup RTVV ha valorat els elements patrimonials per l'opció d'equivalència, que 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s'han d'incloure en el balanç 
d'obertura conformement als principis i normes que hi havia vigents abans d'entrar en 
vigor el nou Pla General de Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passius registrades en els 
assentaments de transició són raonables, segons el que es descriu en les disposicions 
transitòries del Reial Decret 1.514/2007. 

S'ha comprovat que, en la nota número 3 de la memòria, "Aspectes derivats de la 
transició a les noves normes comptables", es recull el balanç i el compte de pèrdues i 
beneficis inclosos en els comptes anuals de l'exercici de 2007, els quals foren formulats 
aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en aquell exercici, juntament amb una 
explicació de les principals diferències existents entre els criteris comptables aplicats en 
l'exercici de 2007 i el de 2008; així com la quantificació de l'impacte que produeix tal 
variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de gener de 2008, data de la 
transició comptable. 

4.2 Balanç consolidat del Grup RTVV 

El balanç consolidat del Grup RTVV a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 
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ACTIU 31-12-08 

Actiu no corrent 

Immobilitzat intangible 

Immobilitzat material 

         Terrenys i construccions 

         Instal·lacions tècniques i d'altre immobilitzat material 

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 

Inversions financeres a llarg termini 

Actiu corrent 

Existències 

Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 

Inversions financeres a curt termini 

Perioditzacions a curt termini 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 

30.423.623 

2.120.669 

28.189.981 

12.085.096 

16.104.885 

105.172 

7.801 

140.242.326 

58.990.333 

63.393.248 

17.598.594 

122.797 

137.354 

Total actiu 170.665.949 
  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-08 

Patrimoni net 

Fons propis 

Passiu no corrent 

Provisions a llarg termini 

Deutes a llarg termini 

Passiu corrent 

Provisions a curt termini 

Deutes a curt termini 

Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 

(1.098.375.903) 

(1.098.375.903) 

1.019.642.770 

626.106 

1.019.016.664 

249.399.082 

31.462 

74.351.087 

175.016.533 

Total patrimoni net i passiu 170.665.949 

Quadre 1 
 

4.3 Epígrafs més significatius del balanç consolidat 

4.3.1 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, elaborat en 
euros: 
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Comptes 
Saldo a 

01-01-08 Addicions Baixes Traspassos 
Saldo a  

31-12-08 

Terrenys i construccions 

Equipament tècnic 

Instal·lacions, utillatge i mobiliari 

D'altre immobilitzat 

Acomptes i immobilitzat en curs 

20.442.762 

60.958.569 

17.159.146 

2.916.069 

476.744 

270.710 

1.093.181 

805.380 

134.784 

- 

- 

(286.717) 

(38.879) 

- 

- 

- 

380.922 

- 

- 

(476.744) 

20.713.472 

62.145.955 

17.925.647 

3.050.853 

- 

Valor total 101.953.290 2.304.055 (325.596) (95.822) 103.835.927 

Amortitzacions (69.881.027) (6.090.103) 325.184 - (75.645.946) 

Immobilitzat net 32.072.263    28.189.981 

Quadre 2 
 

Durant l'exercici de 2008, les altes d'immobilitzacions materials, que han sigut de 
2.304.055 euros, s'han generat majoritàriament en els comptes "Equipament tècnic" i 
"Instal·lacions, utillatge i mobiliari" de TVV. 

Hem seleccionat per a la revisió una mostra que representa el 4,1% del total de les 
addicions, per un import de 95.000 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 2008 han sigut de 325.596 euros, i corresponen en la major 
part a elements obsolets totalment amortitzats. 

Els béns adscrits al Grup RTVV, comptabilitzats en els epígrafs "Immobilitzat 
intangible" i "Immobilitzat material", presenten un valor net comptable a 31 de 
desembre de 2008 de 4.078.948 euros. El valor dels béns inicialment adscrits ascendia a 
30.045.232 euros, i la seua contrapartida comptable és el compte "Fons social, 
patrimoni de la Generalitat Valenciana" (vegeu l'apartat 4.3.4). 

D'acord amb el que en aqueix sentit es preveu en el nou Pla General de Comptabilitat, 
l'import que figura en aqueix últim compte s'hauria de donar de baixa per mitjà d'un 
càrrec comptable amb abonament als comptes de "Reserves" (de patrimoni net), "Valor 
del dret d'ús sobre béns cedits" (de l'epígraf de "Subvencions, donacions i llegats" de 
patrimoni net) i "Drets d'ús transferits al resultat" (del compte de pèrdues i beneficis), 
per uns imports de 25.675.495 euros, 4.078.948 euros i 290.789 euros respectivament. 

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 trenta-tres anys, prorrogable fins a cinquanta, i pel qual es 
satisfà un cànon mensual. Al finalitzar el dit període, les inversions realitzades per TVV 
i RAV revertiran a favor del propietari del terreny. 
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Per a gestionar adequadament l'inventari de l'immobilitzat, es recomana de deixar 
constatació en l'expedient dels controls i recomptes periòdics que s'hagen d'efectuar 
sobre aqueix immobilitzat. 

4.3.2 Existències 

El saldo d'existències, que a 31 de desembre de 2008 és de 58.990.333 euros, representa 
el 34,6% del total de l'actiu. 

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

 

Existències 
Saldo a 

31-12-08 

Productes acabats 55.696.574 

Produccions alienes i drets d'antena  34.290.861 

Produccions pròpies 14.204.977 

Coproduccions 7.200.736 

Material inventariable 351.869 

Avançaments a proveïdors 3.526.394 

Deterioració d'existències (584.504) 

Total 58.990.333 

Quadre 3 
 

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 llicència Import 

Any 2009 

Any 2010 

Any 2011 

Posteriors a l'any 2011 

12.596.567 

12.704.565 

4.797.963 

702.824 

Total 30.801.919 

Quadre 4 
 

El valor de les produccions alienes a 31 de desembre de 2008 s'obté de l'inventari 
permanent, on es registra l'entrada d'existències pel seu valor de cost, el qual va reduint-
se a mesura que s'emeten les projeccions contractades, fins que s'amortitza totalment. 
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A fi de determinar les correccions de valor de les produccions alienes, compostes per 
pel·lícules i sèries, el Grup RTVV, al tancament de l'exercici, utilitza un criteri 
sistemàtic i objectiu per a determinar el valor recuperable de les pel·lícules i comparar-
lo amb el valor comptabilitzat en aqueixa data; tanmateix, el dit criteri no s'aplica a les 
sèries. Després d'efectuar les proves pertinents, aquesta Sindicatura considera que el 
deteriorament de valor comptabilitzat al tancament de l'exercici de 2008 per a les 
produccions alienes, s'hauria d'incrementar en 534.027 euros. 

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, en les existències no 
s'inclou 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 altres entitats. 

La valoració de les produccions pròpies i coproduccions s'obté de l'inventari permanent, 
en el qual l'entrada d'existències es registra pel seu valor de cost, el qual, per regla 
general, queda completament amortitzat després de la primera emissió (amb l'excepció 
de les produccions dramàtiques –o d'altres la naturalesa de les quals les fa susceptibles 
de reposició–, en les quals el dit valor es va reduint fins que se n'emet la tercera 
passada). Es recomana d'utilitzar un criteri homogeni per a fixar el període màxim 
d'emissió, ja que actualment oscil·la entre els deu anys per a les produccions més 
antigues i els sis anys per a les més recents. 

L'homogeneïtzació suposaria que s'hagués d'augmentar l'import comptabilitzat per 
deterioració de valor de les existències en 107.409 euros. 

Finalment –tal com s'ha indicat ja en informes d'exercicis anteriors, caldria efectuar 
encara 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 en funció 
dels ingressos que puguen derivar de la seua emissió o –si és el cas– de la seua cessió. 

c) Avançaments a proveïdors 

En aquest compte es registren els pagaments a 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. 

4.3.3 Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 

El detall d'aquest epígraf, que representa el 37,1% de l'actiu del balanç consolidat a 31 
de desembre de 2008, es mostra a continuació, en euros. 
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Comptes 
Saldo a 

31-12-08 

Clients de publicitat 

D'altres clients per vendes i prestació de serveis 

Deutors diversos 

Administracions públiques 

Deterioració 

7.782.168 

21.153.029 

149.844 

34.450.732 

(142.525) 

Total 63.393.248 

Quadre 5 
 

En la revisió del saldo de "Clients de publicitat" s'han evidenciat, a més dels aspectes 
indicats en l'apartat 4.5.4, els següents: 

- L'existència de saldos d'intercanvis de publicitat (una vegada deduïdes les 
quantitats que es poden compensar) per import de 212.671 euros, dels quals hi 
ha classificats com de dubtós cobrament 142.525 euros. 

- En relació amb aquests intercanvis publicitaris, es manté la recomanació 
(realitzada en exercicis anteriors) de regular-los adequadament, ja que, al no 
estar formalitzats en cap document contractual i no 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 judicials. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre els comptes "Clients de publicitat", 
"D'altres clients per vendes i prestacions de serveis" i "Deutors diversos", s'ha observat 
que existeixen saldos difícilment recuperables per import de 257.169 euros. De l'anàlisi 
de l'antiguitat i de les expectatives de cobrament d'aqueixos saldos, es desprén que 
caldria reclassificar-los com a "Clients de dubtós cobrament" i, a més a més, reflectir 
una correcció de valor per deterioració per l'import, per a cobrir la possible insolvència. 

El compte "Administracions públiques" registra fonamentalment l'import que s'ha de 
tornar al finalitzar l'exercici per la liquidació de l'IVA de 2008, que s'eleva a 16.782.696 
euros; així com el saldo deutor de la Generalitat per subvencions d'explotació i de 
capital pendents de cobrament a 31 de desembre de 2008, per uns imports respectius de 
13.833.505 euros i 2.132.923 euros. 

4.3.4 Fons propis 

La composició i els moviments dels fons propis consolidats es mostren a continuació, 
en euros. 
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Compte 01-01-08 
Aplicació rtat. 

2007 
Aportacions 

2008 Resultat 2008 31-12-08 

Fons social  

Reserves en societats consolidades 

Resultats d'exercicis anteriors 

Resultat de l'exercici 

Aportació de socis comp. pèrdues 

Ajusts per canvis de valor 

227.159.172 

225.538 

(965.954.526) 

(213.524.601) 

57.254.584 

1.412.088 

- 

- 

(165.984.681) 

213.524.601 

(47.539.920) 

- 

- 

(107.808) 

- 

- 

41.749.523 

(1.412.088) 

- 

- 

- 

(245.177.785) 

- 

- 

227.159.172 

117.730 

(1.131.939.207)

(245.177.785)

51.464.187 

- 

Total (893.427.745) - 40.229.627 (245.177.785) (1.098.375.903)

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, reflecteix el valor comptable dels 
béns i drets adscrits per la Generalitat. Tal com s'indica en l'apartat 4.3.1, caldria 
reclassificar aqueix import, per raó del que en aqueix sentit es disposa en el nou Pla 
General de Comptabilitat. 

L'entitat dominant RTVV posseeix la titularitat del 100% de les accions representatives 
del capital social de les societats dependents TVV i RAV. El capital social de TVV a 31 
de desembre de 2008 és de 1.109.792.698 euros i està compost per 184.654 accions 
nominatives de 6.010,12 euros de valor nominal cada una. Al seu torn, el capital social 
de RAV a la dita data és de 51.801.225 euros, representat per 8.619 accions nominatives 
ordinàries amb un valor unitari de 6.010,12 euros. 

En el compte "Aportacions de socis per a compensar pèrdues" es comptabilitzen les 
subvencions d'explotació i de capital consignades en els pressuposts de la Generalitat, 
les quals es destinen de forma genèrica a cobrir pèrdues i a finançar les adquisicions 
d'immobilitzat. Aquestes subvencions no estan associades a cap activitat o element 
concret, sinó al conjunt d'activitats que realitza el Grup. Després d'aplicar les 
subvencions d'explotació en la seua integritat, 39.616.600 euros, i les de capital seguint 
un criteri de proporcionalitat amb l'amortització dels béns subvencionats, 2.299.690 
euros, les pèrdues netes consolidades del Grup a 31 de desembre de 2008 són de 
203.261.495 euros. 

Els fons propis del Grup RTVV al tancament de l'exercici de 2008 presenten un valor 
negatiu de 1.098.375.903 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, ja que a partir d'aqueix exercici el dit finançament s'efectua 
acudint a l'endeutament bancari, en comptes d'obtenir-lo per mitjà d'aportacions de la 
Generalitat al fons social d'RTVV. 
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Tanmateix, segons l'article 40 de la Llei 17/2008, de 29 de desembre, de Pressuposts de 
la Generalitat, durant l'exercici de 2009 no s'incrementarà el deute d'RTVV, de manera 
que el saldo viu del deute a 31 de desembre de 2009 no podrà superar per aquestes 
operacions el saldo viu a 31 de desembre de 2008. 

En TVV el patrimoni net a 31 de desembre 2008 presenta un valor negatiu de 
130.072.628 euros, i en RAV mostra un valor positiu de 5.079.452 euros, un 9,8% 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 anterior), 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 
TVV i RAV han d'adoptar les mesures previstes en la Llei citada per tal de reequilibrar 
la seua situació patrimonial en els terminis legalment prevists. 

En l'exercici de 2009 està tramitant-se la inscripció en el Registre Mercantil de 
l'ampliació de capital de 147.019.055 euros acordada per la Junta General de TVV el 17 
de juliol de 2008 i que actualment està subscrita i desemborsada en la seua totalitat. Una 
vegada inscrita la dita ampliació, es mitiga, encara que no es soluciona, la situació de 
desequilibri patrimonial exposada abans. 

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-ne 
l'estructura patrimonial i la situació financera, considerant entre altres aspectes un major 
rigor en la gestió de la despesa i en el consegüent control pressupostari, especialment en 
depeses de programes i adquisició de drets (apartats 4.5.1 i 5.4.1) i de personal (apartat 
4.5.2). 

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 2008 han ascendit a 158.299.654 euros) i l'import 
net de la xifra de negocis (que en 2008 ha sigut de 69.650.053 euros); així com entre 
aquesta última xifra i les despeses de personal (que han ascendit a 80.998.148 euros. 

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

Per aquesta raó, el Grup RTVV ha elaborat una proposta de pla d'estabilitat 
pressupostària per al període 2009-2011, en el qual, a partir de l'assumpció del deute 
històric d'RTVV per part de la Generalitat i d'unes estimacions de les aportacions anuals 
que aquesta hi ha d'efectuar –les quals han de ser suficients per a finançar totes les 
despeses que s'hagen de realitzar que no siguen cobertes per ingressos propis–, el Grup 
es compromet tant a no generar pèrdues, com a estabilitzar les despeses (compreses les 
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de personal) i les inversions de cada un dels exercicis del període ressenyat. No obstant 
això, a la data de realització del present treball (octubre de 2009), el dit pla està pendent 
de ser aprovat per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. 

4.3.5 Provisions a llarg termini 

Al tancament de l'exercici, el Grup RTVV manté una provisió per a riscs de 376.106 
euros, a l'objecte de cobrir, principalment, les possibles responsabilitats que poguessen 
derivar d'un procediment judicial en curs iniciat contra TVV; així com una provisió per 
a imposts de 250.000 euros derivada d'una acta de liquidació de l'Agència Tributària, 
per no haver aplicat cap retenció a les operacions realitzades en els exercicis de 2004 i 
2005 amb empreses que tenien la residència fiscal a Hongria. Tanmateix, no s'ha dotat 
cap provisió addicional per les operacions dutes a terme amb les empreses del dit país 
en els restants exercicis oberts a inspecció fiscal –i sobre les quals tampoc no s'ha 
aplicat retenció–, la quantia de les quals, segons l'estimació realitzada per TVV, podria 
ser de 330.000 euros. Quant a això, es recomana de comptabilitzar una provisió per la 
dita quantia, en aplicació del principi de prudència valorativa. 

4.3.6 Deutes a llarg termini 

El saldo d'aquest epígraf, que al tancament de l'exercici de 2008 és de 1.019.016.664 
euros, correspon íntegrament als deutes amb entitats de crèdit a llarg termini. 

L'apartat 9, "Instruments financers", de la memòria dels comptes anuals consolidats que 
s'adjunten en l'annex del present Informe, mostra el detall i venciment de les operacions 
de crèdit a llarg termini subscrites pel Grup RTVV. 

Del saldo viu del deute a 31 de desembre, que s'eleva a 1.051.501.151 euros, n'hi ha 
1.019.016.664 euros que tenen venciment a llarg termini; mentre que 32.484.487 euros 
en vencen en l'exercici de 2009, raó per la qual estan registrats en l'epígraf "Deutes a 
curt termini" (vegeu l'apartat 4.3.7). 

D'acord amb el que es disposa en el nou Pla General de Comptabilitat, el conjunt de les 
operacions de crèdit es valora pel seu cost amortitzat. 

Tal com hem indicat en l'apartat 4.3.4, en l'exercici de 2000 es va modificar la forma de 
finançar les ampliacions de capital de TVV i RAV –que ha de subscriure 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 40.2 de la Llei 15/2007, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 
2008, s'autoritza RTVV a concertar operacions de crèdit per un import màxim de 
194.612.550 euros. Els préstecs formalitzats en l'exercici s'eleven a 191.496.485 euros, 
dels quals 94.190.210 euros han de ser computats a l'efecte del límit que establia la Llei 
de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2007; mentre que en l'exercici de 
2008 s'han formalitzat préstecs per 60.000.000 d'euros que cal prendre en consideració a 
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l'efecte del límit corresponent a 2008. Per tant, RTVV no ha superat l'import màxim 
d'endeutament previst en la Llei de Pressuposts. 

Segons el que hem indicat ja en l'apartat 4.3.4, l'article 40.1 de la Llei 17/2008, de 29 de 
desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 2009 estableix que durant el dit 
exercici no s'incrementarà el deute d'RTVV, de tal forma que el saldo viu del dit deute a 
31 de desembre de 2009 no podrà superar –per aquestes operacions– el saldo viu a 31 
de desembre de 2008. En conseqüència, al marge dels préstecs indicats en l'apartat 
anterior, RTVV no ha subscrit fins a la data de realització del present treball (octubre de 
2009) cap operació de crèdit a llarg termini. 

D'altra banda, l'article 39.2 de la dita Llei disposa que la Generalitat assumeix la càrrega 
del deute d'RTVV corresponent a l'exercici de 2009. Per aquest motiu, la Generalitat ha 
satisfet les liquidacions d'interessos de l'exercici de 2009 corresponents a les operacions 
de préstec vigents. 

Finalment, també l'article 39.3 de la Llei esmentada assenyala que durant 2009 el 
Consell, a proposta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, podrà assumir 
l'import nominal del deute acumulat per RTVV a 31 de desembre de 2008. En concret, 
del deute que venç en 2009 (el qual, tal com hem comentat anteriorment, s'eleva a 
32.484.487 euros), la Generalitat n'ha atés el pagament d'11.869.987 euros; mentre que 
els 20.614.500 euros restants han sigut satisfets per RTVV, després que l'Institut 
Valencià de Finances li haja concedit un avançament pel dit import (el qual serà 
cancel·lat quan RTVV cobre les quantitats que la Generalitat li deu per les 
transferències corrents de l'exercici pendents de cobrament). L'avançament té com a 
data límit de venciment el 15 de desembre de 2009, i un tipus d'interés de l'EURIBOR 
més un diferencial de l'1,70%. 

4.3.7 Deutes a curt termini 

El saldo més significatiu d'aquest epígraf prové fonamentalment dels deutes amb 
entitats de crèdit a curt termini, que pugen a 72.632.684 euros, i es compon del saldo 
disposat –per 22.049.008 euros–, d'una pòlissa de crèdit subscrita en l'exercici de 2007 i 
prorrogada en 2008 –amb un límit de 25.000.000 d'euros–, dels interessos meritats 
pendents de venciment de les operacions de crèdit –l'import conjunt dels quals s'eleva a 
18.099.189 euros–, i del venciment a curt termini dels préstecs subscrits a llarg termini 
–que, tal com hem indicat anteriorment, és de 32.484.487 euros (vegeu l'apartat 4.3.6). 

4.4 Compte de pèrdues i beneficis consolidat del Grup RTVV 

El compte de pèrdues i beneficis del Grup RTVV de 2008 es mostra a continuació, en 
euros. 
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COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis 
Variació d'existències de productes acabats i en curs 

69.650.053 

(475.075) 
Aprovisionaments (158.299.654) 
D'altres ingressos d'explotació 4.755.412 
Despeses de personal (80.998.148) 
D'altres despeses d'explotació (25.111.692) 
Amortització de l'immobilitzat (6.758.692) 
Deterioració i resultats per alienacions d'immobilitzat (412) 
D'altres resultats (250.000) 

Resultat d'explotació (197.488.208) 

Ingressos financers 324.915 
Despeses financeres (49.191.812) 
Variació del valor raonable en instruments financers 1.436.934 
Diferències de canvi (259.614) 

Resultat financer (47.689.577) 
Resultat abans d'imposts (245.177.785) 

Resultat exercici operacions continuades (245.177.785) 
Resultat de l'exercici (245.177.785) 

Quadre 7 
 

4.5 Epígrafs més significatius del compte de pèrdues i beneficis consolidat 

4.5.1 Aprovisionaments 

Les despeses d'aprovisionament constitueixen el 49,2% del total de despeses de 
l'exercici i presenta la composició següent, en euros: 

 
Aprovisionaments 2008 

Compres de drets i originals 76.988.917 
Compres de produccions contractades 48.921.229 
Compres de produccions alienes 22.816.484 
Doblatges, subtitulacions i capçaleres 5.427.864 
Treballs realitzats per unes altres productores 5.123.554 
Compres material consum i reposició 1.441.477 
D'altres 525.282 
Deterioració d'existències (377.866) 
Variació d'existències (2.567.287) 

Total 158.299.654 

Quadre 8 
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Les partides més significatives d'aquest epígraf són les compres de drets i originals i les 
compres de produccions contractades. 

Després d'analitzar els principis de control intern i bona gestió financera, en referència a 
les mostres seleccionades tant en aquest com en uns altres epígrafs de despeses, es 
reitera el que hem indicat en informes d'exercicis anteriors quant a l'adequació de la 
formalització de les sol·licituds de despesa, la seua confecció prèvia a l'execució de la 
despesa i el seu ajust 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 48,6% dels aprovisionaments de l'exercici, 
presenta el detall que mostrem en el quadre següent, elaborat en euros. 

 
Compres de drets i originals 2008 

Retransmissions esportives nacionals 
Retransmissions taurines 
D'altres 

76.025.088 
853.784 
110.045 

Total 76.988.917 

Quadre 9 
 

S'ha revisat el 92,5% de les despeses comptabilitzades en l'exercici de 2008 per 
adquisicions de drets de retransmissions esportives nacionals i, paral·lelament, el 99,1% 
dels ingressos registrats en l'exercici per la venda d'aquests drets, que han ascendit a 
39.480.604 euros (vegeu l'apartat 4.5.4). 

Els contractes d'adquisició de drets formalitzats en 2008, els analitzem en l'apartat 5.4.3 
de l'Informe. 

El detall de les despeses per retransmissions esportives nacionals és el següent, en 
euros: 

 
Retransmissions esportives 2008 

Drets del València C.F.  29.967.737 
Drets del Vila-real C.F. 24.899.584 
Drets del Llevant U.E. 5.776.668 
Drets de partits de la Lliga  10.723.155 
D'altres adquisicions  4.657.944 

Total 76.025.088 

Quadre 10 
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A continuació es descriuen els aspectes més rellevants de les adquisicions de drets que 
componen les retransmissions esportives. 

Drets del València C.F. 

Al llarg de l'exercici de 2008 ha estat vigent el contracte subscrit per TVV el 19 de juny 
de 2006, per mitjà del qual va adquirir –entre altres drets que indiquem en els paràgrafs 
següents– 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. Ara bé, el 
València C.F. tenia la facultat de rescindir el contracte al finalitzar la temporada 
2008/2009 –sempre que ho notifiqués abans de l'1 de gener de 2009–, cosa que ha fet el 
30 de desembre de 2008; de manera que el contracte deixa de tenir vigència des del 30 
de juny de 2009, ja que TVV no ha exercitat el tempteig al qual tenia dret. 

Les despeses comptabilitzades en 2008 en l'execució d'aquest contracte pel concepte 
expressat, són de 27.991.417 euros. 

Els drets d'emissió dels partits de Lliga i Copa, els han venuts en exclusiva a una 
empresa del sector audiovisual; mentre que els drets de les competicions internacionals 
que han sigut retransmeses per TVV s'han venut a diferents operadors que emeten en 
tancat. Els ingressos comptabilitzats en 2008 han sigut respectivament de 20.889.474 
euros i 538.297 euros (vegeu l'apartat 4.5.4). 

El contracte també considera l'adquisició de drets de partits amistosos, i s'hi han 
registrat despeses en 2008 per 1.451.520 euros corresponents a la retransmissió de tres 
partits. 

Formant part de l'objecte del contracte, figura l'adquisició de drets de col·laboració 
comercial, que consisteixen en la inserció de logotips de TVV i la participació en 
programes informatius; per aquest concepte s'han comptabilitzat en 2008 despeses per 
import de 703.232 euros en el compte "Publicitat". 

Finalment, l'adquisició dels drets d'explotació de la mascota i d'altres drets (que també 
s'inclouen en l'objecte del contracte), ha generat despeses per import de 524.800 euros. 

Drets del Vila-real C.F. 

En l'exercici de 2008 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 aquest apartat– 
els drets d'emissió dels partits de Lliga, Copa i competicions internacionals (exclosa 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. Ara bé, ambdues parts acordaren 
la possibilitat d'acabar la relació contractual al finalitzar la temporada 2008/2009, 
circumstància que s'ha produït després que el club n'haja fet la notificació dins del 
termini previst a aqueix efecte, i no haver exercit TVV el dret de tempteig. 
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Les despeses registrades en l'exercici de 2008 per l'adquisició d'aquests drets s'eleven a 
22.546.944 euros. 

Els drets de Lliga i Copa s'han cedit en exclusiva a una empresa del sector audiovisual i 
els drets de les competicions internacionals emeses per TVV, els han venuts a unes 
altres empreses del sector audiovisual; en 2008 s'han comptabilitzat per aquest concepte 
ingressos per import de 12.533.684 euros i 161.200 euros respectivament (vegeu 
l'apartat 4.5.4). 

També forma part de l'objecte del contracte l'adquisició de drets de partits amistosos; la 
despesa comptabilitzada en 2008 per la retransmissió de quatre partits amistosos ha 
sigut d'1.827.840 euros. Un dels partits amistosos ha sigut venut a una empresa del 
sector audiovisual i els ingressos comptabilitzats per aquest concepte han sigut de 
73.701 euros (vegeu l'apartat 4.5.4). 

El contracte també considera 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 per l'adquisició d'aquests drets en el compte "Publicitat", és de 
697.884 euros. 

Finalment, entre els drets adquirits es troba el d'explotació de la mascota i uns altres 
drets. La despesa registrada en 2008 per la dita adquisició és de 524.800 euros. 

Drets del Llevant U.E. 

Durant l'exercici fiscalitzat han estat vigents els contractes formalitzats el 26 de juliol de 
2004 i el 5 d'agost de 2005, en virtut dels quals TVV va adquirir –entre altres drets que 
indicarem tot seguit 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 2008 efectuades per l'adquisició 
d'aquests drets són de 5.417.249 euros, i han resultat ser (igual com la resta de 
conceptes que abasta el contracte i que indicarem posteriorment) sensiblement inferiors 
a les registrades en l'exercici anterior, a causa del descens del Llevant UE a segona 
divisió en finalitzar la temporada 2007/2008. 

Els drets corresponents als partits de Lliga i Copa s'han cedit en exclusiva a una 
empresa del sector audiovisual i s'hi han generat ingressos en 2008 per 5.249.248 euros 
(vegeu l'apartat 4.5.4). 

Entre els drets adquirits s'inclou la retransmissió de cinc partits amistosos que en 
l'exercici de 2008 han generat unes despeses de 129.019 euros, per l'emissió de cinc 
partits. 

També se n'han adquirit els drets de col·laboració comercial i les despeses 
comptabilitzades per aquest concepte en 2008, en el compte de "Publicitat", han sigut de  
295.019 euros. 
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Per acabar, entre els drets adquirits es troben els d'explotació de la mascota i d'altres 
drets, que en 2008 pugen a 230.400 euros. 

Drets de partits de Lliga 

Les despeses registrades en l'exercici de 2008, per import de 10.723.155 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 s'adquiriren, per a les temporades 
2006/2007 a 2010/2011, tant els drets d'emissió en obert –al territori de la Comunitat 
Valenciana i, de forma simultània, a una altra cadena d'àmbit nacional– de 35 de les 38 
jornades de Lliga de primera divisió i de dos partits de la Copa del Rei (eliminatòries de 
setzens i vuitens de final), com els drets d'emissió dels partits de segona divisió i els 
resums de la Lliga. 

A més a més, en aquest contracte es va formalitzar la venda dels drets d'emissió dels 
partits de Lliga i Copa del València, F.C., del Vila-real, C.F i del Llevant U.E. que hem 
descrit anteriorment. 

En relació amb les despeses generades en l'exercici de 2008 derivades dels contractes 
ressenyats, es reitera el que vam assenyalar en informes d'exercicis anteriors sobre el fet 
que no consten en els expedients informes justificatius que motiven l'adquisició dels dits 
drets i –si és el cas– la venda posterior, així com l'equivalència entre les prestacions 
acordades i les reserves de certs drets entre les parts. També es reitera que les 
adquisicions haurien de ser tramitades pels òrgans col·legiats determinats per la 
normativa interna. 

En relació amb 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, ja que la seua complexitat impedeix que siguen tramitats pels 
òrgans col·legiats determinats per la normativa interna. Així mateix, les decisions de 
preu es prenen no solament atenent a la rendibilitat econòmica, sinó també a la 
rendibilitat social, per raó del seu caràcter estratègic i tenint en compte que s'hi presta 
un servei públic. 

D'altra banda, s'observa que TVV no ha registrat cap ingrés pels drets adquirits en 
concepte d'explotació de mascotes. 

b) Compra de produccions contractades 

En aquest compte es comptabilitzen 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 vuit programes adquirits en 
l'exercici s'indiquen en l'apartat 5.4 del present Informe. 
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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 2008. 

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 seua 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. 

e) Doblatges, subtitulacions i capçaleres 

L'adquisició de doblatges, subtitulacions i capçaleres es regula pel contracte 
d'homologació de preus que s'adjudicà en 2006. 

4.5.2 Despeses de personal 

Les despeses de personal del Grup RTVV en l'exercici de 2008 són de 80.998.148 euros 
i constitueixen el 25,2% de les despeses totals. A continuació se'n mostra la composició, 
en euros: 

 
Comptes 2008 

Personal plantilla 48.567.192 

Sous, salaris i assimilats 36.892.744 

Càrregues socials 11.674.448 

Personal de programes 32.430.956 

Sous, salaris i assimilats 24.770.288 

Càrregues socials 7.660.668 

Total 80.998.148 

Quadre 11 
 

Comparació entre la despesa comptabilitzada i les consignacions pressupostàries 

Les dotacions previstes per a despeses de personal en els pressuposts del Grup RTVV 
de l'exercici de 2008, són de 52.334.630 euros; mentre que les despeses 
comptabilitzades s'eleven a 80.998.148 euros. Aquesta desviació pressupostària (igual 
com en exercicis anteriors) es produeix per haver inclòs en el capítol II del pressupost 
del Grup les despeses del personal contractat per obra o servei per a la producció de 
programes. 
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No obstant això, i tal com vam posar ja de manifest en anteriors informes de 
fiscalització, després d'haver revisat els contractes de personal de programes analitzats, 
s'observa que tals contractes són de naturalesa laboral i que tenen per objecte la 
realització de les tasques típiques de l'activitat de TVV i RAV. En conseqüència, 
atenent al que s'estableix en les normes pressupostàries relatives a la classificació 
econòmica de la despesa, aquestes despeses, quan es destinen a satisfer qualsevol tipus 
de retribució pels serveis prestats o per treballs realitzats per personal dependent, no 
poden ser imputades al capítol II. 

Les contractacions de personal s'han d'atenir al que s'estableix en l'article 31.5 de la Llei 
de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2008; per tant, tal despeses es podran 
efectuar sempre que no comporten cap increment en la dotació prevista per al 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 superen les dotacions previstes per a despeses de personal 
en els seus pressuposts. 

Variació de les despeses de personal entre 2007 i 2008 

Les despeses de personal del Grup RTVV s'han vist incrementades en un 4,7%, respecte 
a 2007. Aquest increment és conseqüència de l'augment en un 1,4% de les despeses 
procedents del personal de plantilla, i en un 10,1% de les despeses corresponents al 
personal de programes. 

L'increment experimentat per les despeses de personal de plantilla es deu a l'augment 
del 2,0% previst en la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2008; mentre que 
l'augment de les despeses de personal de programes és conseqüència del major nombre 
de contractacions realitzades en el dit exercici. 

RTVV i les seus societats dependents es troben vinculades, pel que fa a l'evolució de la 
massa salarial del seu personal, al que s'estableix en l'article 30.5 de la Llei 15/2007, de 
27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2008. 

A aqueix efecte, la Direcció General de Pressuposts, el 12 de setembre de 2008, emeté 
un informe en el qual s'establia que la massa salarial autoritzada en 2008 per al Grup 
RTVV havia de ser de 52.334.630 euros, una vegada deduïdes les despeses socials i les 
retribucions del personal fora de conveni (directius, personal "extra-plantilla" i personal 
comercial). 

Malgrat això, les despeses de personal (excloses les despeses socials i les retribucions 
del personal fora de conveni) han sigut de 56.162.030 euros; cosa que significa un 
incompliment de l'article 30.4 de la citada Llei. 

Contractacions de l'exercici 

Els procediments de contractació temporal vénen determinats en el VII Conveni 
Col·lectiu, vigent fins al 31 de desembre de 2007, i en les circulars del Grup RTVV. En 

- 403 - 



Grup Radiotelevisió Valenciana. Exercici de 2008 

2008 s'ha negociat el VIII Conveni Col·lectiu, aplicable des del 2008 fins al 2011, i s'ha 
arribat a un preacord aprovat pel Consell d'Administració el 28 de gener de 2009. 
Aquest preacord està pendent de ser ratificat per la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació a la data de realització del present treball (octubre de 2009). Com a resultat de 
la revisió efectuada sobre el preacord i sobre una mostra dels contractes subscrits en 
l'exercici de 2008, s'observa el següent: 

- L'article 19.2 del VIII Conveni col·lectiu estableix que "adquiriran la condició 
de treballadors indefinits, en els termes de l'Estatut dels Treballadors i 
respectant els principis d'accés a l'Administració pública, els treballadors que 
estiguen contractats durant un termini de vint-i-quatre mesos en un període de 
trenta, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix lloc de treball amb la 
mateixa empresa, mitjançant dos o més contractes temporals; amb l'excepció 
dels contractes de formació, de relleu i d'interinitat". 

 Quant a això, es pot assenyalar que les contractacions temporals no responen a 
necessitats estructurals; per tant, una bona gestió de personal hauria d'evitar que 
els dits contractes es convertisquen en indefinits. 

- Es reitera el que hem indicat en informes d'exercicis anteriors, tant pel que fa a 
la no utilització de les borses de treball per a la majoria de les contractacions 
realitzades, com a la falta de motivació suficient de les propostes de 
contractació. També, igual com en exercicis anteriors, es recomana que l'objecte 
del contracte d'obra o servei es definisca amb precisió i claredat. 

- El personal de suport o assessorament a directius, denominat "extra-plantilla", 
supera en un lloc de treball el màxim previst en el conveni col·lectiu i en la 
normativa interna. A més a més, en relació amb el dit personal també es reitera 
la recomanació efectuada en exercicis anteriors quant a la cobertura per mitjà de 
borses de treball dels llocs amb funcions estructurals. 

- En l'exercici de 2007 el Grup RTVV aprovà un nou organigrama, en virtut del 
qual es variava el vincle contractual del personal directiu, que passava a ser 
d'alta direcció. Aquesta modalitat contractual, a falta de jurisprudència 
consolidada sobre la matèria, segons el criteri d’aquesta Sindicatura, en alguns 
casos pot presentar  problemes d’adequació legal, ja que en molts dels contractes 
seleccionats no es requereix l’exercici de poders inherents a la titularitat jurídica 
de l’empresa. Per això, igual com en 2007, es recomana de regular en una 
circular interna tant la contractació del dit personal, com les condicions laborals 
i retributives aplicables. 

- Per a cobrir vacants i/o contractacions de personal temporal, el Grup RTVV 
hauria de sol·licitar l'autorització de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, segons el que es disposa en l'article 32.2 de la Llei de Pressuposts de 
la Generalitat per a 2008. 
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Retribucions de l'exercici i expedients de personal 

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

- Els conceptes retributius "Pactes de rodatge i/o addicionals", que no vénen 
considerats en la normativa aplicable, haurien de quedar adequadament motivats 
en l'expedient i ser regulats en la normativa interna. En aquest sentit, es pot 
assenyalar que s'han satisfet complements per hores, plusos i pactes de rodatge 
per import d'1.158.658 euros. 

 No hi ha evidència que hom haja sol·licitat autorització a la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació per a pagar aquests complements retributius; 
malgrat el que s'estableix l'article 31.2 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat 
per a l'exercici de 2008. 

- Entre les percepcions que formen part d'una de les nòmines analitzades del 
personal contractat per obres o serveis, es troba el concepte "Retribucions 
conveni", a pesar que –d'acord amb la naturalesa del contracte– no esqueia pagar 
aqueix concepte. No obstant això, el Grup RTVV ha sol·licitat el reintegrament 
de les quantitats satisfetes indegudament. 

- 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 2008 
és de 29.660 euros, hauria d'anar acompanyada dels informe prevists en aqueix 
sentit en l'article 31.6 de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 2008. A més a més, es recomana que el sistema d'objectius siga aprovat a 
l'inici de l'exercici i que es fixe un determinat volum de vendes a partir del qual 
es consideren aconseguits els objectius marcats. 

- En 2008 les quantitats satisfetes per plusos de flexibilitat diària i setmanal, 
disponibilitat setmanal, disponibilitat en dies de guàrdia, treballs en festius, 
nocturnitat, desplaçaments extraordinaris i hores extraordinàries, superen les 
establides en el preacord del VIII Conveni Col·lectiu, ja que en aquest preacord 
no es considera l'actualització de les dites retribucions, respecte de l'exercici 
anterior. Tanmateix, RTVV i les seues societats han incrementat les esmentades 
retribucions en el 2% determinat en la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 
l'exercici de 2008. L'excés satisfet pel dit concepte s'eleva a 153.168 euros. El 
Grup RTVV ha comptabilitzat al finalitzar l'exercici de 2008 una menor despesa 
pel dit import, davant la possibilitat que la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació aprove el Conveni i, per tant, de recuperar l'import citat. 

 D'altra banda, els sous del personal directiu i comercial de 2008, els 
complements de direcció i el pagament d'un increment lineal per treballador, no 
han variat respecte de l'exercici anterior, tot esperant que s'aprove el Conveni. 
No obstant això, el Grup RTVV ha comptabilitzat com a despesa de personal 
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l'import conjunt a què hom estima que podrien ascendir aquestes retribucions, 
que és de 276.276 euros. 

- En dos dels expedients revisats no consta la documentació que acredite la 
titulació requerida per a poder exercir el lloc, i en un altre la titulació aportada 
no s'ajusta a la requerida. 

Aspectes del control intern 

La plantilla del Grup RTVV és de 1.027 llocs de treball; a 31 de desembre de 2008 n'hi 
ha 987 ocupats i 105 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 59 ocupats i 6 de 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 recollien els requisits i les funcions de cada 
lloc de treball. Existeixen diferències entre els grups i les categories detallats en el 
preacord del VIII Conveni Col·lectiu i aquells que es presenten en el document citat, 
diferències que caldria conciliar. A la data de finalització del present treball (octubre de 
2009), el dit document està pendent d'aprovació. 

4.5.3 D'altres despeses d'explotació 

Aquest epígraf constitueix el 7,8% del total de despeses del Grup RTVV en l'exercici de 
2008 i presenta la composició que mostrem tot seguit, en euros. 
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D'altres despeses d'explotació 2008 

Arrendaments i cànons 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Comunicacions 

Treballs realitzats per altres empreses 

Reparacions i conservació 

Dietes i desplaçaments 

Subministraments 

Despeses representatives programes 

Despeses FORTA 

Tributs 

Serveis professionals independents 

Primes d'assegurances 

D'altres despeses 

5.078.964 

4.492.435 

4.066.320 

3.785.682 

2.219.044 

2.163.856 

1.488.956 

560.398 

320.876 

276.323 

215.487 

199.414 

243.937 

Total 25.111.692 

Quadre 12 
 

Hem seleccionat una mostra que representa el 20,4% d'aquestes despeses, i s'hi han 
observat els aspectes següents: 

- S'han subscrit quatre contractes de patrocini publicitari amb entitats públiques i 
privades per un import conjunt de 223.085 euros. En els expedients no es 
justifica ni motiva la necessitat de fer la despesa ni la determinació del preu 
acordat, de tal 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 justificació resulta necessària per a qualificar el vertader objecte de 
l'acord subscrit. En qualsevol cas, caldria justificar de forma suficient 
l'oportunitat i conveniència de no aplicar els principis de publicitat, concurrència 
i objectivitat en la selecció de les entitats patrocinades. 

- En les factures no consta la data de registre d'entrada ni la que fa referència al 
moment en què es dona la conformitat a tals factures, circumstàncies aquestes 
que el Grup hauria de corregir. 

- Existeix un retard significatiu en el pagament de les factures, respecte del 
termini previst en el contracte. Quant a això, es recomana de prendre les mesures 
oportunes perquè el pagament de les factures es realitze dins dels terminis 
establits en el contracte. 
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4.5.4 Import net de la xifra de negocis 

La xifra de negocis constitueix el 91,4% del total d'ingressos del Grup RTVV i presenta 
la composició següent, en euros: 

 
Import net xifra negocis 2008 

Ingressos per publicitat 

Descomptes i "rappels" 

Vendes drets d'emissió 

Venda serveis producció, imatge i so 

29.443.265 

(1.029.138) 

40.534.674 

701.252 

Total 69.650.053 

Quadre 13 
 

Com a resultat de l'examen efectuat sobre una mostra representativa d'"Ingressos per 
publicitat" i "Descomptes i rappels", 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 quedar minorades –en alguns 
supòsits de forma significativa–a conseqüència de: l'aplicació de descomptes no 
prevists en les dites tarifes (encara que habituals en el mercat audiovisual), els 
quals en la majoria dels casos representen entre el 50% i 75% del preu fixat; la 
consideració de l'índex d'audiència (GRP) com a criteri per a fixar preus; la 
realització de contractes globals, i –en menor mesura– per l'emissió d'anuncis de 
patrocini i promoció. 

- Les condicions dels rappels que s'han d'aplicar en TVV no s'aproven al 
començament de l'exercici. A més a més, aquestes condicions, les autoritza el 
director de màrqueting; quan la normativa interna disposa que han de ser 
autoritzades pel director general. 

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

En relació amb l'aplicació de les normes internes de contractació publicitària, s'hi han 
observat les mateixes incidències que en exercicis anteriors; raó per la qual reiterem les 
recomanacions següents: 

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

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

 
Vendes drets emissió 2008 

Esports 

Produccions alienes 

Informatius  

Retransmissions taurines 

Producció pròpia 

39.480.604 

402.807 

251.064 

210.091 

190.108 

Total 40.534.674 

Quadre 14 
 

Les vendes de drets d'emissió d'esports recullen els ingressos obtinguts per la cessió a 
tercers de drets de partits de futbol disputats en 2008. El seu detall és el següent, en 
euros: 

 
Vendes drets esportius 2008 

Partits València C.F. 

Partits Vila-real C.F. 

Partits Llevant U.E. 

D'altres partits 

21.427.771 

12.768.585 

5.249.248 

35.000 

Total 39.480.604 

Quadre 15 
 

Els ingressos derivats de les vendes dels partits del València C.F., Vila-real C.F. i 
Llevant U.E., els hem comentats en l'apartat 4.5.1 del present Informe. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d'aplicació 

Després de la publicació de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), RTVV –d'acord amb el que es disposa en els articles 3.2 i 3.3 de la dita 
Llei– considera que el seu règim de contractació és el corresponent als poders 
adjudicadors que tenen caràcter d'Administració pública. Al seu torn, el règim de 
contractació aplicable a TVV i RAV és el que afecta els poders adjudicadors que no són 
Administració pública, definits en l'article 3.3 de la LCSP. 

Això significa que RTVV, en la seua activitat contractual, haurà de complir de forma 
íntegra el que es disposa en la LCSP. En el cas de TVV i RAV, en la preparació dels 
contractes caldrà seguir les regles establides en l'article 121 de la LCSP, mentre que en 
l'adjudicació dels contractes aplicaran el que s'estipula en l'article 174 per als contractes 
subjectes a regulació harmonitzada i l'article 175 en els contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. Tot això, pel que fa a les societats mercantils, amb 
independència de les regles generals contingudes en la LCSP, que són aplicables a tot el 
sector públic. 

No obstant això, en virtut del que s'estipula en la disposició transitòria setena de la 
LCSP, a aquells contractes iniciats per RTVV abans del 30 d'abril de 2008 s'aplicaran 
íntegrament les normes contingudes en la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, text refós aprovat pel Reial Decret 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).Al seu 
torn, als contractes iniciats per TVV i RAV amb antelació a la dita data s'aplicaran les 
normes establides en el TRLCAP en allò que es referisca a la capacitat de les empreses, 
procediments de licitació, formes d'adjudicació i règim de recursos i mesures cautelars 
quan el seu import supere –amb l'IVA exclòs– els 5.150.000 euros per als contractes 
d'obres i els 206.000 euros per als contractes de subministraments, serveis i assistència 
tècnica; mentre que als contractes distints dels indicats s'aplicaran els principis de 
publicitat i concurrència, no discriminació i igualtat de tracte. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

El 29 d'abril de 2008, el director general d'RTVV aprovà –en virtut del que es disposa 
en l'article 175 de la LCSP– la Instrucció 2/2008, d'obligat compliment intern, per mitjà 
de la qual es regulen els procediments de contractació per als contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada de TVV i RAV. 

Analitzada aquesta Instrucció, s'hi observa que, per al dit tipus de contractes, queda 
garantida l'efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat i 
no discriminació. 

No obstant això, a fi de millorar la gestió contractual, es recomana que la referida 
Instrucció incorpore –en general– per als contractes realitzats per les dites societats els 
aspectes següents: 
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- Un desenvolupament, a escala interna, de les normes que són d'aplicació a tota la 
contractació del sector públic. 

- Les actuacions preparatòries de l'expedient de contractació. 

- La regulació d'uns altres aspectes de la contractació, com són la modificació dels 
contractes, les pròrrogues i els contractes complementaris. 

Queden fora de l'àmbit de la Instrucció 2/2008 l'adquisició de programes i determinades 
adquisicions de drets d'emissió, antena i coproduccions que es regulen en la Instrucció 
4/2007 i en la Circular 1/2007 que desenvolupa aqueixa Instrucció. Aquests contractes, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 13 de la LCSP, no es consideren subjectes a 
regulació harmonitzada, siga quin siga el seu valor estimat. 

L'objecte de la Instrucció 4/2007 és d'adequar els processos de presa de decisions i els 
procediments d'adquisició i posada en marxa de produccions, perseguint la màxima 
eficiència 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). 

També es considera en aquesta Instrucció que les adquisicions de drets d'emissió, antena 
i coproduccions han de ser autoritzades per la CCAP, i addicionalment –quan el seu 
import supere els 150.000 euros– pel CTPEA. 

Així mateix, la dita Instrucció indica que la contractació d’adquisicions i serveis de 
producció de programes està subjecta als principis de publicitat i concurrència, tret que 
la naturalesa de l’operació que s’haja de realitzar siga incompatible amb aquests 
principis. 

En la Instrucció 4/2007 i en la Circular 1/2007 es considera que tant la contractació de 
programes que –en major o menor manera– incorporen característiques de naturalesa 
plàstica o artística, com la contractació de drets d'emissió, antena i coproduccions, són 
incompatibles amb l'aplicació del principi de publicitat. Quant a això, el Grup RTVV 
hauria de tenir en compte que no es pot generalitzar la incompatibilitat amb el principi 
de publicitat, sinó que el que s'ha de fer és justificar-la en cada cas (tal com es desprén 
de l'Informe 5/2006, de 10 d'octubre, de la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, sobre contractes de 
compra, desenvolupament, producció de programes i temps de difusió en mitjans 
audiovisuals). 

Finalment, es recomana al Grup RTVV que adapte la Instrucció 4/2007 a les previsions 
contingudes en la LCSP. 

El Grup RTVV ha difós, a través d'Internet, el seu perfil del contractant. Així mateix, en 
compliment de l'Ordre de 7 de setembre de 2008 de la Conselleria d'Economia, Hisenda 
i Ocupació, que entrà en vigor el primer d'octubre de 2008, s'ha integrat en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat. 
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En el quadre següent es resumeix la informació rebuda del Grup RTVV relativa als 
contractes adjudicats durant l'exercici de 2008 per mitjà d'una sol·licitud pública 
d'ofertes (exclosos, per tant, els regulats per la Instrucció 4/2007), per tipus de contracte 
i procediments d'adjudicació. Les xifres es mostren en euros i amb l'IVA exclòs. 
 

Tipus de contracte 
Procediments 
d'adjudicació Import d'adjudicació 

Nombre 
d'expedients 

Obert 979.634 100,0% 2 100,0% 

Negociat - - - - 

Obres Subtotal 979.634 100,0% 2 100,0% 

Obert 68.460 3,9% 1 8,3% 

Negociat 1.694.752 96,1% 11 91,7% 

Subministraments Subtotal 1.763.212 100,0% 12 100,0% 

Obert 1.205.121 80,9% 3 37,5% 

Negociat 283.658 19,1% 5 62,5% 

Serveis Subtotal 1.488.779 100,0% 8 100,0% 

Total 4.231.625  22  

Quadre 16 
 

5.3 Anàlisi dels expedients de contractació tramitats per mitjà de sol·licitud 
pública d'ofertes 

A l'objecte d'analitzar l'adequació de la tramitació de la contractació efectuada pel Grup 
RTVV per mitjà de sol·licitud pública d'ofertes en l'exercici de 2008, i conformement al 
que s'ha indicat en apartats anteriors, hem seleccionat la mostra que es detalla en el 
quadre següent, elaborat en euros, que representa el 50,8% del total adjudicat en 
l'exercici, segons la informació que ens han facilitat. També s'ha fet el seguiment d'un 
expedient analitzat en l'informe de fiscalització de l'exercici de 2007. Les xifres es 
mostren en euros. 
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Núm. 
exp. 

Tipus de 
contracte 

Modalitat 
d'adjudicació Objecte 

Import 
(sense IVA)

2008/05 Servs. PO Servei d'agència de viatges 600.000 

2008/13 O. PO Obres d'adequació de 27 centres de la xarxa de TVV 871.060 

2008/16 Servs. PO Manteniment elèctric-electrònic xarxa TVV 494.172 

2008/17 Subm. PNSP Reforma decorats “Notícies 9” 56.900 

2008/22 Servs. PN Servei muntatge, desmuntatge i manten. de decorats 126.304 

   Total 2.148.436 

   Seguiment expedients analitzats en exercici anterior  

2007/15 Subm. PO 

Subministrament i instal·lació de l'ampliació del 
sistema de producció d'edició de notícies, esports i 
programes de TVV 936.420 

   Total 936.420 

(1) Tipus de contracte:   (2) Forma i procediment d'adjudicació: 

O:  Obres     PO: Procediments obert 

Subm: Subministraments   PN: Procediment negociat 

Servs: Serveis     PNSP: Proced. negociat sense publicitat 

Quadre 17 
 

Dels expedients seleccionats, el 2008/05 n'és l'únic que s'inicia amb anterioritat al 30 
d'abril de 2008, raó per la qual es regeix pel TRLCAP; igual com el 2007/15. La 
normativa aplicable a la resta n'és la LCSP; d'aquests, solament està subjecte a regulació 
harmonitzada el 2008/16. 

A continuació s'exposen els aspectes més significatius observats en relació amb els 
expedients seleccionats en l'exercici: 

- En l'expedient 2008/17, malgrat ser d'escàs import, no s'ha fet la preceptiva 
publicació de la licitació en el perfil del contractant ni en cap modalitat de 
difusió alternativa. Per tal motiu, l'adjudicació d'aquest contracte no ha estat 
sotmesa al principi de publicitat. 

- En els expedients 2008/05, 2008/17 i 2008/22, els contractes han sigut inscrits 
en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat fora del termini establit en 
la normativa aplicable. 

- En els expedients 2008/13 i 2008/22, calia haver motivat de forma explícita i 
detallada la puntuació atorgada a cada un dels licitadors. 

- En l'expedient 2008/13 hi ha hagut un retard de tres mesos sobre el termini 
d'execució de les obres previst en el contracte. L'informe que justifica 
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l'endarreriment es presenta quan ja havien finalitzat les obres. Quant a això, es 
recomana que la pròrroga de les obres, la justifique i aprove l'òrgan competent 
amb anterioritat a l'execució. 

- En l'expedient 2008/05 la garantia definitiva, l'ha aportada l'adjudicatari després 
d'haver sigut formalitzat el contracte. 

En relació amb l'expedient analitzat en l'exercici anterior, podem assenyalar que se n'ha 
fet el seguiment en 2008 i que no s'hi ha posat de manifest cap incidència en la seua 
execució. 

5.4 Anàlisi dels expedients d'adquisició de programes i productes per a 
l'emissió 

Tal com s'indica en l'apartat 5.2, 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, es regula en la Instrucció 4/2007 i la Circular 1/2007 que la 
desenvolupa. 

5.4.1 Consideracions generals 

Amb independència del que hem assenyalat en l'apartat 5.2 en relació amb l'adequada 
aplicació del principi de publicitat que deriva del contingut de la Instrucció i de la 
Circular, en els programes seleccionats hom no ha sol·licitat ofertes alternatives, 
malgrat el que s'estableix en l'article 175 de la LCSP i en la normativa interna pròpia. 

No es tramet al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat la informació relativa a 
aquests contractes. 

5.4.2 Adquisició de programes 

En el quadre següent, elaborat en euros, es detalla la mostra seleccionada per a 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 
6 P 
7 P 
8 P 

Sèrie ficció 
Obra audiovisual 
Sèrie audiovisual 
Concurs musical 
Programa esportiu 
Programa debat 
Concurs entreteniment 
Concurs musical 

60 
120 
70 
45 
26 
70 

135 
90 

102.172 
2.313.960 

103.939 
17.440 
8.719 

18.371 
50.000 
87.957 

- 
- 

16 
3.322 

- 
3.144 

- 
- 

102.172 
2.313.960 

103.955 
20.762 
8.719 

21.515 
50.000 
87.957 

5,5 
21,9 
18,3 
7,4 
0,6 
6,0 
7,5 

13,0 

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

- Igual que en exercicis anteriors, es recomana que, prèviament a l'adquisició d'un 
programa, se n'estime el cost total imputable i els 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, caldria conéixer la seua 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 la justificació en els expedients de 
la no utilització de 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. 

- En les estipulacions contractuals del programa "1P" es considera la possibilitat 
que TVV reba una part dels ingressos que la productora obtinga per la 
comercialització de l'obra. Així mateix, s'hi assenyala que TVV és copropietària 
de tos els elements adquirits a càrrec del pressupost del programa i que la seua 
destinació es decidirà de forma conjunta. Tanmateix, en l'expedient no consta 
que hom haja demanat a la productora informació sobre aquests aspectes. 

- En els programes "4P", "5P" i "6P" no s'ha fet ús de la clàusula de rescissió 
contractual per no assolir el mínim d'audiència previst, sinó que s'han renovat els 
contractes, i això sense que consten en l'expedient les causes que ho justifiquen. 
A més a més, en els programes "4P" i "6P" la renovació ha comportat un 
increment en el preu del 3,3% i del 49,7% respectivament, increments que no 
estan motivats en l'expedient. Es recomana d'acreditar en els expedients les 
causes per les quals es renoven els programes que no assoleixen els objectius 
d'audiència prevists, en especial si addicionalment comporten un increment del 
preu. 

- En el programa "5P" la productora no ha presentat –malgrat el que es diu en una 
de les clàusules del contracte– una liquidació de les despeses executades. En 
comptes seu, ha presentat una declaració conjunta dels tres programes que té 
contractats amb TVV, cosa que no permet efectuar un adequat seguiment del 
programa analitzat. 

- La documentació justificativa que ha d'aportar la productora del programa "6P" 
és menor que la de la resta de programes; tanmateix, en l'expedient no consten 
les causes que motiven tal diferència. D'altra banda, en aquest programa s'ha 
incomplit la clàusula contractual segons la qual, en el cas d'haver una pròrroga, 
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aquesta es realitzarà en les mateixes o inferiors condicions econòmiques, atés 
que en una de les pròrrogues s'ha incrementat el cost de la partida de 
col·laboradors en un 21,4%. Finalment, es recomana un major control sobre els 
imports facturats per la productora en concepte de "Despeses de col·laboradors", 
amb la finalitat de disminuir tals despeses. 

- Els programes "7P" i "8P", els han adquirits juntament amb unes altres 
televisions autonòmiques. Per aquest motiu, no existeix en l'expedient 
documentació acreditativa de les despeses realitzades per la productora. 
Tanmateix, en el contracte no s'estableix quina és la televisió davant la qual el 
productor del programa ha de presentar l'execució pressupostària acompanyada 
dels justificants corresponents. L'adquisició d'un programa juntament amb unes 
altres televisions, no hauria de un obstacle perquè en l'expedient de TVV figure 
un seguiment adequat. 

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 següent, elaborat en euros. 

 

Equip Partits amistosos 
D'altres drets i 

col·laboració comercial Total 

Alacant, C.F. 

Elx, C.F, S.A.E. 

240.400 

240.400 

120.200 

120.200 

360.600 

360.600 

Quadre 19 
 

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

- L'adquisició de drets de partits amistosos hauria d'anar precedida per una anàlisi 
rigorosa dels preus que s'hi han de satisfer, en comparació amb els preus de 
mercat, observant sempre els possibles ingressos que s'hagen d'obtenir per la 
seua emissió. 

- En relació amb les quantitats que s'han de satisfer en concepte 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 ingressos probables que s'hi hagen 
d'obtenir. 

- Existeix un retard en el pagament, respecte del termini previst contractualment. 
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6. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe s'han 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 vénen tot seguit. Prèviament 
destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses pel Grup 
RTVV. 

Es pot assenyalar que el Grup RTVV, mitjançant un escrit adreçat a aquesta Sindicatura 
de Comptes amb data 11 de maig de 2009, ens ha comunicat les mesures adoptades per 
a atendre les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior; mesures que 
han sigut objecte de comprovació en el curs de la present fiscalització. 

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

a.1) Els treballadors amb contractes temporals que adquireixen la condició de 
fixos –segons el que es disposa en l'article 15.5 de l'Estatut dels 
Treballadors–, han sigut considerats d'indefinits. 

a.2) S'han atés diferents indicacions i recomanacions posades de manifest en 
l'anàlisi dels expedients de contractació, tramitats per mitjà de sol·licitud 
pública d'ofertes. 

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

b.1) Els intercanvis publicitaris, caldria regular-los de forma adequada; 
segons el que s'expressa en l'apartat 4.3.3. 

b.2) En tos els casos, les sol·licituds de despeses haurien de formalitzar-se de 
forma adequada, confeccionar-les amb anterioritat a l'execució de la 
despesa i ajustar-se al crèdit disponible; tal com s'indica en l'apartat 
4.5.1. 

b.3) Els conceptes retributius "Pactes de rodatge i/o addicionals" haurien de 
quedar adequadament motivats en l'expedient i ser regulats en la 
normativa interna; conformement al que hem indicat en l'apartat 4.5.2. 

b.4) Caldria regular en una circular interna tant les contractacions del 
personal directiu, com les condicions laborals i retributives aplicables a 
aquest personal; segons el que hem indicat en l'apartat 4.5.2. 
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b.5) En els contractes de patrocini publicitari, hauria de quedar acreditat en 
l'expedient la necessitat d'efectuar la despesa i la justificació del preu 
contractat; tal com s'indica en l'apartat 4.5.3. 

b.6) Caldria atendre les indicacions i recomanacions referents a la 
contractació publicitària que s'indiquen en l'apartat 4.5.4. 

b.7) En relació amb les despeses d'adquisició de programes, s'haurien 
d'observar les recomanacions exposades en l'apartat 5.4.2, en especial en 
allò que es refereix a: 

- Estimació, prèviament a l'adquisició d'un programa, tant del cost 
total seu com dels ingressos que hom preveu obtenir. 

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

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

b.8) Tant l'adquisició de partits amistosos de futbol, com els pagaments 
efectuats per uns altres drets i col·laboració comercial, haurien d'anar 
precedits d'una anàlisi rigorosa dels preus que s'hi hagen de satisfer i dels 
possibles ingressos que hom preveu obtenir; d'acord amb el que hem 
comentat en l'apartat 5.4.3. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici de 2008: 

c.1) Caldria observar el que hem exposat en l'apartat 4.3.1 en relació amb la 
comptabilitat dels béns adscrits. 

c.2) Caldria tenir en compte el que hem indicat en l'apartat 4.5.2 en relació 
amb el que s'estableixen l'article 19.2 del VIII Conveni Col·lectiu. Així 
mateix, s'hauria de sol·licitar autorització a la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació per a cobrir vacants i/o contractar personal temporal. 

c.3) S'haurien de prendre mesures perquè el pagament de les factures es 
realitze dins dels terminis establits en els contractes. 

c.4) La Instrucció de contractació 2/2008 hauria de recollir els aspectes 
posats de manifest en l'apartat 5.2, i la Instrucció 4/2007 s'hauria 
d'adaptar a les previsions contingudes en la LCSP. 

c.5) Caldria atendre les indicacions i recomanacions realitzades a partir de 
l'anàlisi dels expedients de contractació tramitats per mitjà de sol·licitud 
pública d'ofertes –que hem fet en l'apartat 5.3 del present Informe–, 
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especialment en allò que es refereix a la motivació explícita i detallada 
de la puntuació atorgada als diferents licitadors i a la justificació i 
aprovació de les pròrrogues abans d'executar-les. 

c.6) Caldria tenir en compte les indicacions i recomanacions efectuades en 
l'apartat 5.4.2 en relació amb l'adquisició de programes, en especial les 
que fan referència a: 

- La justificació, en els expedients, de les renovacions de 
programes que impliquen un increment de preus, malgrat que no 
s'hi hagen assolit els objectius d'audiència prevists. 

- Un major control de les despeses facturades per la productora del 
programa "6P" en concepte de "Despeses de col·laboradors". 

- El seguiment de les despeses executades dels programes adquirits 
juntament amb unes altres televisions autonòmiques. 

 


