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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i segons el 
que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2014, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte realitzar un control formal dels comptes 
anuals de l'exercici de 2013 de l'entitat de dret públic Radiotelevisió 
Valenciana (RTVV) i de la societat mercantil Radiotelevisió Valenciana, 
SAU (RTVV, SAU), a fi de comprovar si es presenten adequadament 
d’acord amb els principis comptables aplicables, així com comprovar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l’esmentat exercici quant a les àrees fiscalitzades definides en l'apartat 
següent. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la realització del seguiment de les 
conclusions i recomanacions efectuades en l'informe de fiscalització de 
l'exercici de 2012 del Grup Radiotelevisió Valenciana, [format per l’entitat 
de dret públic Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i les societats 
participades Televisió Valenciana, SA (TVV) i Ràdio Autonomia 
Valenciana, SA (RAV)] i la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de RTVV i RTVV, SAU, relacionats amb 
l'abast del treball. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de RTVV  i RTVV, SAU, estan formats pels balanços a 
31 de desembre de 2013, els comptes de pèrdues i guanys, els estats de 
canvis en el patrimoni net, els estats de fluxos d’efectiu i les memòries 
corresponents a l’exercici acabat en la dita data. 

Aquests comptes van ser formulats pel Consell de Liquidació el 31 de 
març de 2014, i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat, el 30 de juny de 2014, sense 
adjuntar els respectius informes d'auditoria dels comptes anuals 
realitzats per la IGG atenent el que estableix la Llei d'Hisenda Pública de 
la Generalitat, amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria. 

El 24 d'octubre de 2014, el Consell de Liquidació de RTVV, SAU ha 
reformulat els comptes anuals de la Societat que, a la data de realització 
d'aquest treball (30 d'octubre de 2014) es troben pendents d'aprovació 
per part del Consell, sense que s'hi haja emès l'informe d'auditoria de 
comptes anuals. Aquests comptes anuals han sigut retuts a aquesta 
Sindicatura de Comptes el 25 de novembre de 2014. 

Els comptes anuals de RTVV i l'informe d'auditoria de comptes anuals es 
troben a la data de realització d'aquest Informe pendents de 
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reformulació i consegüent aprovació, sense que s'hi haja emès l'informe 
d'auditoria de comptes anuals. 

Per tant, s'han fiscalitzat els comptes reformulats per RTVV, SAU i els 
inicialment formulats per RTVV amb els ajustos posteriors comunicats a 
aquesta Sindicatura de Comptes. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, i tenint en compte les 
limitacions anteriors, la fiscalització efectuada ha consistit a comprovar, 
en la mesura del possible, que la formalització, aprovació i rendició dels 
comptes anuals de RTVV i RTVV, SAU han sigut adequades, mitjançant 
la realització de procediments d'auditoria recollits en la secció 891 del 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

La fiscalització no s'ha estès a comprovar el procés de liquidació de la 
RTVV, SAU, que ha d'efectuar el Consell de Liquidació de conformitat 
amb el que disposa la normativa aplicable. 

Cal destacar per la seua importància, el seguiment de les conclusions i 
recomanacions efectuades en l’informe de fiscalització de l’exercici de 
2012 de l'extingit Grup RTVV, actualment RTVV i RTVV, SAU. 

D’acord amb l’anterior, hem dut a terme les proves d’auditoria financera 
que hem considerat pertinents d'acord amb els 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 amb les Normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització 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 d’aplicació en aquest cas tot considerant els objectius 
perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement amb els objectius de fiscalització assenyalats en l’apartat 
1, i amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part de RTVV i RTVV, SAU, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió 
dels fons públics i a l’activitat contractual quant a les àrees fiscalitzades 
durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2013. 

La dita revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d'empreses públiques i d'altres ens de l'Informe de Fiscalització 
del Compte General de la Generalitat, exercici de 2013, i en la normativa 
pròpia de la Societat que relacionem tot seguit: 
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- Llei 4/2013, de 27 de novembre, de Supressió de la Prestació dels 
Serveis de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de 
Titularitat de la Generalitat, així com de Dissolució i Liquidació de 
Radiotelevisió Valenciana, SAU. 

- Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d'Estatut de 
Radiotelevisió Valenciana. 

- Llei 7/1984, de 4 de juliol, de la Generalitat, de creació de l’Entitat 
Pública Radiotelevisió Valenciana i regulació dels serveis de 
radiodifusió i televisió de la Generalitat. 

- Decret Llei 5/2013, de 7 de novembre, del Consell, pel qual s'adopten 
les mesures urgents per a garantir la prestació del servei públic de 
ràdio i televisió de titularitat de la Generalitat. 

- Decret 46/2013, de 28 de març, del Consell pel qual es nomenen els 
membres del Consell d'Administració de RTVV, SAU, es suprimeix 
el Consell d'Administració i la Direcció General de RTVV, i es 
nomenen els membres del Consell de Liquidació de RTVV. 

- Acord de 28 de novembre de 2013, del Consell, pel qual s'acorda el 
cessament de les emissions dels serveis de radiodifusió i televisió 
d'àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat prestats per 
qualsevol mitjà o canal de difusió. 

- Acord de 28 de novembre de 2013, del Consell, constituït en Junta 
General d'Accionistes de la mercantil RTVV, SAU, pel qual 
s'adopten determinats acords. 

- Acord de 7 de novembre de 2013, del Consell, constituït en Junta 
General d'Accionistes de RTVV, SAU, pel qual es nomenen membres 
del Consell d'Administració i designa el director general. 

- Escriptura de fusió per absorció de RAV per part de RTVV, SAU i 
estatuts de RTVV, SAU. 

- Escriptura de constitució i estatuts de TVV i RAV. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, s’han posat de manifest les següents circumstàncies que afecten o 
podrien afectar de forma significativa l’adequació dels comptes anuals 
fiscalitzats als principis comptables que hi són d’aplicació: 
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a) A la data d'elaboració d'aquest Informe, els comptes anuals 
aprovats de RTVV i RTVV, SAU i els seus respectius informes 
d'auditoria, no han sigut retuts a aquesta Sindicatura de Comptes 
per mitjà de la IGG. Aquesta situació ha limitat l'abast dels treballs 
de comprovació de l'adequada formulació, aprovació i rendició de 
comptes de les dues entitats, tal com indiquem en l'apartat 5.1.1. 

b) RTVV i RTVV, SAU no han comptabilitzat ni estimat l'import dels 
interessos de demora a 31 de desembre de 2013 (apartat 5.1.7). No 
obstant, en virtut del mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors, s'han atès pagaments de les dues entitats en 2014, tal 
com indiquem en l'apartat 5.1.6. 

c) RTVV, SAU ha comptabilitzat a 31 de desembre de 2013 una 
correcció valorativa per import de 5.300.495 euros a fi de mostrar 
comptablement l'import recuperable o valor de liquidació del centre 
de producció de programes de Burjassot, sense que la memòria de 
la Societat informe adequadament ni suficientment aquest ajust de 
valor, tal com indiquem en l'apartat 5.1.9. 

d) La memòria de RTVV, SAU no informa de les contingències que 
poguessen derivar dels procediments judicials que s'indiquen en 
l'apartat 5.2.1 en relació amb el recurs d'inconstitucionalitat 
presentat contra la Llei 4/2013 i la demanda presentada per un 
sindicat en desacord amb el segon procés d'acomiadament 
col·lectiu. 

e) No hem obtingut la informació necessària per a valorar els passius 
contingents que podrien derivar dels procediments judicials iniciats 
per antics empleats de RTVV i RTVV, SAU i determinar la 
raonabilitat de les provisions comptabilitzades a 31 de desembre de 
2013, a aquests efectes, tal com s'indica en l'apartat 5.2.1. 

A més a més, tot seguit indiquem un altre aspecte d'interès evidenciat en 
el curs de la fiscalització efectuada: 

- La nota 2 de la memòria de RTVV informa de la inaplicació del 
principi d'empresa en funcionament en haver entrar en estat de 
dissolució-liquidació, després de la fusió de les societats filials TVV 
i RAV, d'acord amb el que disposa la Llei 3/2012. 

 Així mateix, els comptes anuals de RTVV, SAU han sigut elaborats 
sota el principi d'empresa en liquidació, en execució del que 
disposa la Llei 4/2013, per la qual s'aprova la dissolució, liquidació i 
extinció de la Societat, tal com indiquem en l'apartat 5.1.4. 

 En l'apartat 5.1.5 es resum la situació patrimonial de les dues 
entitats a 31 de desembre de 2013. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
s’han evidenciat durant l’exercici de 2013 els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) Els comptes anuals a 31 de desembre de 2013 aprovats per RTVV i 
RTVV, SAU, no han sigut retuts a aquesta Sindicatura de Comptes 
juntament amb el respectiu informe d'auditoria de comptes anuals 
a 30 de juny de 2014, incomplint així el que disposa l'article 70 de la 
Llei d'Hisenda Pública i l'article 164 de la Llei de Societats de 
Capital, en el cas de RTVV, SAU. (apartat 5.1.1). 

b) S'han efectuat o estan pendents de realitzar pagaments per un 
import de 70.317.578 euros en RTVV, SAU i 2.111.709 euros en RTVV 
que superen el termini establit en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (vegeu l'apartat 5.1.7). 

c) En l'apartat 5.1.8 es detallen les deficiències observades en les 
diligències i la legalització de les actes de les sessions dels òrgans 
de govern de RTVV, SAU durant l'exercici de 2013. 

d) La determinació i modificació de les retribucions del personal 
directiu i caps intermitjans de RTVV, SAU. Que s'indica en l'apartat 
5.2.1, no s'ha sotmès al que disposa l'article 32 de la Llei 11/2012, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 2013, en no haver-
se obtingut el preceptiu informe favorable de la Conselleria 
d'Hisenda i Administració Pública. 

e) La cobertura dels llocs de treball corresponents a caps intermitjans, 
s'ha efectuat sense atendre el que disposa l'article 20 del conveni 
col·lectiu aplicable. Quant al personal directiu, en els respectius 
expedients no s'acredita l'adequat compliment dels criteris 
establits en l'article 19 del Decret Llei 1/2011. En l'apartat 5.2.1 
descrivim els incompliments anteriors a més d'altres incidències 
observades en la revisió de les contractacions de personal 
efectuades en l'exercici. 

f) La tramitació dels expedients de contractació 2012/15 i 2012/16, no 
s'ha atès al que disposa l'article 22 del TRLCSP i a l'article 13 del 
Decret Llei 1/2011, del Consell, tal com indiquem en l'apartat 6.6.1 a. 
Els dos expedients presenten les deficiències indicades en l'apartat 
6.6.1. 

g) En l'examen de les despeses registrades per RTVV, SAU en l'exercici 
de 2013 s'ha posat de manifest que la Societat ha contractat 
directament determinats serveis sense atendre els procediments 
establits en el TRLCSP, com indiquem en l'apartat 6.6.3. 
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h) En l'apartat 6.7.1 mostrem les deficiències observades en la 
contractació del denominat "Programa 1" i en la seua adequada 
justificació respecte al compliment dels requisits pressupostaris 
acordats contractualment. 

Addicionalment, indiquem tot seguit altres aspectes d'interès observats 
en el seguiment de les incidències posades de manifest en informes de 
fiscalització d'exercicis anteriors en relació amb la contractació: 

a) La situació a la data de realització del present treball dels saldos 
deutors que provenen  de la cessió dels serveis de codificació, 
injecció de dades, multiplexació, transport i difusió de les senyals 
de televisió digital terrestre, es mostra en l'apartat 5.2.2. 

b) En l'apartat 5.2.3 s'analitza l'evolució i situació actual de 
l'adquisició  de determinats drets esportius d'exercicis anteriors. 

c) L'execució en 2013 dels contractes subscrits en exercicis anteriors 
per a la prestació  dels serveis de cafeteria, neteja i vigilància, 
l'analitzem en l'apartat 6.6.2. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte  

Radiotelevisió Valenciana (RTVV) va ser creada per la Llei de la 
Generalitat 7/1984, de 4 de juliol, de creació de l’Entitat Pública i regulació 
dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat. 

La prestació dels serveis públics de radiodifusió i televisió atribuïda a la 
Generalitat l’exercia RTVV, a qui la mencionada Llei va facultar per a 
crear empreses públiques en forma de societats anònimes per a la gestió 
dels citats serveis. Quant a això, el 18 d’octubre de 1988 es van constituir 
les societats Televisió Autonòmica Valenciana, SA (TVV) i Ràdio 
Autonomia Valenciana, SA (RAV), els capitals socials de les quals van ser 
íntegrament subscrits i desemborsats per RTVV, que n’ostentava la 
titularitat. 

L’objecte social d’ambdues societats englobava, entre d’altres activitats, 
la producció, transmissió, reproducció i difusió de sons mitjançant 
emissions radioelèctriques a través d’ones, destinades al públic en 
general o sectors determinats, amb finalitats inspirades en els principis 
prevists en la Llei de creació de 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. 

El Ple de les Corts, en la sessió realitzada el 12 de juliol de 2012, va 
aprovar la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de l'Estatut de Radiotelevisió 
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Valenciana que tenia per objecte fer compatible la rendibilitat social i la 
viabilitat econòmica en la prestació del servei públic de radiotelevisió. La 
dita Llei també considerava que la gestió del servei públic de ràdio i 
televisió s'encomanaria a una societat mercantil de titularitat de la 
Generalitat, que es denominarà Radiotelevisió Valenciana, SAU (RTVV, 
SAU) i resultaria de la fusió per absorció de RAV per part de TVV, amb el 
canvi previ de la denominació social de TVV per la de RTVV, SAU. 

El 26 de març de 2013, amb el canvi previ de la denominació social de 
TVV per la de RTVV, SAU, es va elevar a públic l'operació de fusió per 
absorció de RAV per part de la nova societat. 

D'acord amb el que preveu la Llei 3/2012, després de de la fusió, RTVV va 
entrar en estat de dissolució-liquidació. Mitjançant el Decret 46/2013, de 
28 de març, del Consell, es van nomenar els membres del Consell 
d'Administració de RTVV, SAU, es va suprimir el Consell d'Administració 
i la Direcció General de RTVV i es nomenaren els membres del Consell de 
Liquidació de RTVV. 

El 7 de novembre de 2013, el Consell de Liquidació de RTVV va aprovar la 
cessió a la Generalitat de la titularitat de la totalitat d'accions que tenia 
de RTVV, SAU. 

En aplicació de la Llei 4/2013, de 27 de novembre, se suprimeix la 
prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic de 
titularitat de la Generalitat, s'autoritza el Consell l'extinció, dissolució i 
liquidació de RTVV, SAU i queda derogada la Llei 3/2012, de 20 de juliol, 
de l'Estatut de Radiotelevisió Valenciana.  

4.2 Activitat desenvolupada en 2013 

Els aspectes més rellevants de l'activitat desenvolupada per RTVV i 
RTVV, SAU els trobem aplegats en els informes de gestió respectius. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

5.1.1 Formulació i aprovació dels comptes anuals 

Els comptes anuals de l'entitat Ràdio Televisió Valenciana van ser 
inicialment formulats pel Consell de Liquidació el 31 de març de 2014 i a 
la data de realització d'aquest treball. Es trobaven pendents de 
reformular, sense que s'haja emès l'informe d'auditoria dels comptes 
anuals que ha de realitzar la IGG. 

Els comptes anuals de la societat RTVV, SAU no han sigut aprovats en el 
termini màxim de sis mesos previst en l'article 164 de la Llei de Societats  
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de Capital. El 24 d'octubre de 2014 el Consell de Liquidació va reformular 
aquests comptes i a la data de realització del present treball, estan 
pendent que tant el Consell com la Junta General d'Accionistes els 
aproven, sense que s'haja emès l'informe d'auditoria de comptes anuals 
obligatori d'acord amb la legislació mercantil ni el resultat de l'auditoria 
dels comptes anuals que la IGG ha d'efectuar. 

Per tant, els comptes anuals aprovats de RTVV i RTVV, SAU no han sigut 
retuts a aquesta Sindicatura de Comptes juntament amb el respectiu 
informe d'auditoria de comptes anuals a 30 de juny de 2014, incomplint 
així el que disposa l'article 70 de la Llei d'Hisenda Pública. 

5.1.2 Constitució de RTVV, SAU. Fusió per absorció de TVV a RAV 

La disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, 
d'Estatut de Radiotelevisió Valenciana, regula la constitució de la societat 
RTVV, SAU, mitjançant la fusió per absorció de Televisió Autonòmica 
Valenciana, SA i Ràdio Autonomia Valenciana, SA, amb el seu reequilibri 
patrimonial previ. 

Tal com es va posar de manifest en l'informe de fiscalització de l'exercici 
de 2012, el 28 de gener de 2013 les juntes generals de les dues societats 
aprovaren el projecte comú de fusió amb la consegüent dissolució  sense 
liquidació de RAV, com a societat absorbida, i atribució en bloc del seu 
patrimoni a TVV, com a societat absorbent. A més a més, la Junta 
General de TVV va aprovar el canvi de denominació social a 
Radiotelevisió Valenciana, SAU (RTVV, SAU). 

A tal efecte, el 20 de març de 2013, la Junta General de RAV va aprovar 
reduir la totalitat del capital social per 51.801.224 euros per a la 
compensació de pèrdues. Simultàniament es va acordar augmentar el 
capital social en 7.523.196 euros. Aquest augment es va realitzar 
mitjançant la compensació de crèdits que tenia RTVV enfront a RAV per 
5.823.196 euros, i per mitjà d'una aportació dinerària d'1.700.000 euros. 
Finalment es va acordar una reducció del capital social en 7.463.196 
euros per a compensar pèrdues, fet pel qual el capital resultant va pujar 
60.000 euros. 

Els crèdits de RTVV enfront a RAV corresponien a la cessió del deute 
assumit per la Generalitat per 3.508.663 euros (mecanisme de pagament 
a proveïdors 2012) i la resta a serveis prestats de cànon i tresoreria única. 

El 20 de març de 2013, la Junta General de TVV també va aprovar reduir 
la totalitat del capital social per 1.304.045.787 euros per a la compensació 
de pèrdues. Simultàniament es va acordar augmentar el capital social en 
167.134.559 euros. Aquest augment es va realitzar mitjançant la 
compensació de crèdits que tenia RTVV enfront a TVV per 135.013.811 
euros, i per mitjà d'una aportació no dinerària 32.120.748 euros, el 
seguiment dels quals l'analitzem en l'apartat 5.1.9. Finalment es va 
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acordar una reducció de capital en 162.134.559 euros per a compensar 
pèrdues, fet pel qual el capital resultant va pujar 5.000.000 d'euros. 

Els crèdits de RTVV enfront a TVV corresponien a la cessió del deute 
assumit per la Generalitat per 113.873.953 euros (mecanisme de 
pagament a proveïdors 2012) i la resta a serveis prestats de cànon i 
tresoreria única. 

Una vegada efectuades les operacions anteriors es van formalitzar les 
corresponents escriptures de reequilibri patrimonial i fusió de les 
societats i es va constituir RTVV, SAU. Aquests acords van ser elevats a 
públic i inscrits en el Registre Mercantil el 16 d'abril de 2013. Per això, 
l'entitat RTVV, com a propietària del 100% del capital de TVV i RAV va 
passar a ser soci únic de RTVV, SAU, resultant del procés de fusió. 

En aplicació del que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 
3/2012, una vegada efectuada la fusió de les societats, RTVV va entrar en 
estat de dissolució-liquidació (apartat 5.1.4), raó per la qual el Consell en 
sessió de data 7 de novembre de 2013, va acordar la cessió de les accions 
titularitat d'aquesta Entitat a la Generalitat per un valor net comptable 
de 4.144.324 euros, que ha sigut registrat comptablement per RTVV a 
càrrec de les pèrdues de l'exercici. 

5.1.3 Contracte programa 

El 9 de juliol de 2013, el Consell i RTVV, SAU van subscriure un contracte 
programa com a instrument previst en la Llei 3/2012, a fi que servís per a 
establir les directrius  de la gestió del servei públic de ràdio i televisió que 
li corresponia a la Generalitat per mitjà de RTVV, SAU. El període de 
vigència previst era de 2013 a 2015, i inicialment es va acordar que la 
quantitat consignada per la Generalitat en els seus pressupostos de 2013 
per a la compensació per servei públic de radiotelevisió pujaria a 
68.000.000 d'euros en subvencions corrents i 1.500.000 euros en 
subvencions de capital. 

Amb l'Acord del Consell de 15 de març de 2013, es va acordar una 
minoració de crèdit en les subvencions corrents per un import 
d'1.700.000 euros, i amb posterioritat es va produir una reducció 
addicional de 680.000 euros, raó per la qual les subvencions corrents 
concedides en 2013 derivades del contracte programa ha sigut de 
65.620.000 euros. 

Pel que fa a les subvencions de capital, l'import concedit en 2013 que han 
determinat les inversions realitzades per RTVV, SAU, han pujat a 273.482 
euros. 

Amb la derogació de la Llei 3/2012 per la Llei 4/2013, el contracte 
programa deixa de tenir vigència. 
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5.1.4 Principi d'empresa en liquidació 

a) Ràdio Televisió Valenciana 

D'acord amb el que estableix la disposició transitòria segona de la 
Llei 3/2012, després de la fusió de TVV i RAV, societats filials de 
RTVV i la constitució de la nova societat, RTVV, SAU, l'entitat RTVV 
va entrar en estat de dissolució-liquidació. Per tant, l'Entitat havia 
de concloure ordenadament totes aquelles relacions jurídiques que 
estiguessen pendents a la data d'entrar en estat de dissolució, així 
com a la liquidació, alienació i extinció, segons s'escaigués, dels 
béns, drets i obligacions que integraven el seu patrimoni. 

Mitjançant el Decret 46/2013, de 28 de març, del Consell, es va 
suprimir el Consell d'Administració  i la Direcció General de 
l'Entitat i es va nomenar els membres del Consell de Liquidació de 
RTVV. 

La nota 2 de la memòria relativa a les bases de presentació informa 
que els comptes anuals de l'Entitat han sigut formulats aplicant el 
que disposa la Resolució de l'ICAC, de 18 d'octubre de 2013, sobre el 
marc de la informació financera quan no resulta adequada 
l'aplicació del principi d'empresa en funcionament. 

A 31 de desembre de 2013, RTVV es troba en període de liquidació. 
A tal efecte, la memòria informa que s'han aplicat les normes de 
valoració més adequades per a reflectir la imatge fidel de les 
operacions tendents a realitzar l'actiu, cancel·lar els deutes i, si 
s'escau, repartir el patrimoni resultant. Per tant, els comptes anuals 
no es presenten sota el principi d'empresa en funcionament. El 
Consell de Liquidació estima que el període de liquidació pot 
prolongar-se durant anys. 

b) Ràdio Televisió Valenciana, SAU, empresa en liquidació 

En execució del que disposa la Llei 4/2013, el Consell de la 
Generalitat, constituït en Junta General d'Accionistes de RTVV, SAU, 
va acordar el 28 de novembre de 2013 la dissolució, liquidació i 
extinció de la Societat. A més a més es va acordar el cessament dels 
membres del Consell d'Administració i el nomenament d'una 
Comissió de Liquidació composta pels mateix membres que el 
Consell de Liquidació de RTVV. Per això, RTVV, SAU va afegir en la 
seua denominació  social l'expressió "societat en liquidació". 

Igual que la memòria de RTVV, la memòria de RTVV, SAU informa 
de l'aplicació del principi d'empresa en liquidació i de la falta de 
comparança entre la informació continguda en els comptes anuals 
de l'exercici de 2013 amb l'exercici anterior, tant per la no aplicació 
del principi d'empresa en funcionament com per la fusió amb RAV. 
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5.1.5 Situació patrimonial 

a) Ràdio Televisió Valenciana 

Igual que en exercicis anteriors, el patrimoni net de RTVV presenta 
un import negatiu que a 31 de desembre de 2013 és de 920.688.574 
euros. Aquesta situació ha vingut determinada per les pèrdues 
recurrents i acumulades derivades de la insuficiència de les 
dotacions pressupostàries de la Generalitat per al seu finançament, 
com hem indicat en informes de fiscalització d'exercicis anteriors. 

Amb l'entrada en estat de dissolució-liquidació de RTVV, després de 
la constitució de RTVV, SAU, una vegada efectuada la fusió per 
absorció de TVV i RAV, la disposició transitòria segona de la Llei 
3/2012, estableix que per a la liquidació de RTVV, el Consell haurà 
de proveir els fons i recursos necessaris perquè es puga 
desenvolupar de manera ordenada el procés de liquidació 
patrimonial i complir regularment amb totes les obligacions 
contretes exigibles. 

Amb aquesta finalitat cal destacar les operacions d'assumpció de 
deute financer que es comenten en l'apartat 5.1.6 i les subvencions 
d'explotació previstes en la Llei de Pressupostos de la Generalitat 
per al 2013, que han sigut registrades com a "Altres aportacions de 
socis" en l'epígraf de "Fons propis", per un import de 9.042.000 
euros. 

b) Ràdio Televisió Valenciana, SAU, empresa en liquidació 

Al tancament de l'exercici de 2013, la Societat presenta un 
patrimoni net negatiu de 136.730.052 euros. 

La disposició addicional primera de la Llei 4/2013, per la qual 
s'aprova la liquidació de la Societat estableix que haurà d'assumir 
les conseqüències econòmiques resultants del procés de dissolució 
i liquidació a càrrec de la consignació pressupostària que es 
preveurà en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2014. 

En aquesta última Llei es va autoritzar el Consell perquè aprovés les 
modificacions pressupostàries necessàries per a donar cobertura 
tant a les conseqüències econòmiques del compliment de la 
sentència 2.338/13 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana (vegeu l'apartat 5.2.1) com el procés de dissolució i 
liquidació previst en la Llei 4/2013, de 27 de novembre de 2013. 
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5.1.6 Assumpció del deute financer amb entitats de crèdit per part de la 
Generalitat i mecanisme extraordinari de finançament per al pagament 
a proveïdors 

a) Assumpció del deute financer RTVV 

Mitjançant l'Acord del 21 de desembre de 2012, el Consell va 
assumir el deute financer de RTVV per un import inicial de 
1.062.028.080 euros, que finalment va ser de 1.059.344.331 euros. 
Com ja vàrem manifestar en l'Informe de fiscalització de l'exercici 
anterior, a 31 de desembre de 2012, únicament s'havia obtingut 
l'acceptació d'una entitat financera, el deute de la qual era de 
53.114.531 euros. 

Durant 2013 s'ha formalitzat documentalment la subrogació per 
part de la Generalitat de la posició contractual que RTVV tenia amb 
entitats financeres per un import de 88.757.856 euros. RTVV ha 
registrat comptablement una minoració del deute financer amb 
abonament al Fons Social i, simultàniament, un càrrec al Fons 
Social amb abonament a resultats negatius d'exercicis anteriors, tal 
com expressa la nota 8 de la memòria. 

A més a més, la Generalitat ha assumit deute financer a llarg 
termini i ha atès venciments de préstecs durant l'exercici de 2013, 
per un import conjunt de 417.194.871 euros, segons la informació 
continguda en el Compte General de la Generalitat que detallem a 
continuació: 

- Deutes financers a llarg i curt termini per un import conjunt 
de 366.523.717 euros, assumides per la Generalitat que han 
sigut registrats amb la reclassificació comptable de "Deutes 
amb entitats de crèdit" a "Altres passius financers". Aquesta 
reclassificació  s'ha efectuat en consonància amb la 
comptabilitat de la Generalitat i amb la informació obtinguda 
de l'Institut Valencià de Finances (IVF). 

- Pagaments realitzats per la Generalitat en 2013 en concepte de 
quotes d'amortització del principal de préstecs amb 
venciment en el dit exercici per un import de 37.194.951 euros 
que han sigut reclassificats en el passiu corrent del balanç de 
"Deutes amb entitats de crèdit" a "Altres passius financers". 

- Pagaments d'interessos efectuats per la Generalitat en 2013 
per 13.476.203 euros, 1.310.728 dels quals s'han reclassificat a 
"Altres passius financers" en el passiu corrent del balanç, 
atenent la comptabilitat de la Generalitat, mentre l'import 
restant, 12.165.295 euros, ha sigut comptabilitzat com "Altres 
aportacions de socis". 
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Les operacions anteriors de capitalització i assumpció del deute no 
es troben formalment documentades en acta del Consell de 
Liquidació. 

Com a fet posterior cal indicar que en 2014, la Generalitat s'ha 
subrogat en la posició contractual que tenia RTVV amb determinats 
creditors financers per un import de 239.890.686 euros, mitjançant 
un document contractual. 

b) Mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors 

En virtut del que disposa el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, 
en relació amb l'establiment d'una tercera i última fase del 
denominat mecanisme de finançament per al pagament a 
proveïdors, la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, 
en la seua reunió del dia 10 d'octubre de 2013, va acordar posar en 
funcionament el segon tram d'aquesta tercera fase. 

En execució d'aquest mecanisme, la Generalitat ha satisfet  en 2014 
obligacions a càrrec de RTVV i RTVV, SAU per imports de 1.084.658 
euros i 34.534.789 euros, respectivament. Aquests pagaments han 
sigut registrats en 2014 per les dues entitats cancel·lant els deutes 
comercials respectius amb abonament a deutes de la Generalitat a 
l'espera de la seua capitalització. 

5.1.7 Ajornament del pagament 

La nota 8 de la memòria de RTVV i RTVV, SAU, aplega la informació 
preceptiva d'acord amb el que determina la Resolució de 29 de desembre 
de 2010 de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la 
informació que s'ha d'incorporar en la memòria dels comptes anuals en 
relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions 
comercials. 

Aquesta nota indica que durant l'exercici de 2013 s'han realitzat 
pagaments per un import de 887.626 euros en RTVV i 20.751.130 euros en 
RTVV, SAU, que sobrepassen el termini màxim establit en la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, mentre que a 31 de desembre de 
2013 els saldos que acumulaven un ajornament superior al termini 
màxim legal han sigut d'1.224.083 euros en RTVV, i 49.566.448 euros en 
RTVV, SAU. 

Per tant, segons les memòries de les dues entitats de pagaments 
efectuats o pendents d'efectuar que superen el termini màxim legal, han 
pujat a un import conjunt de 2.111.709 euros en RTVV,  i 70.317.578 euros 
en RTVV, SAU. No obstant això, com a resultat de la revisió efectuada 
sobre la contractació de l'exercici, hem observat que aquest import 
s'hauria d'incrementar en 174.328 euros en RTVV, SAU. 
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Pel que fa als interessos meritats per mora, tant RTVV com RTVV, SAU, 
no n’han comptabilitzat ni estimat l’import a 31 de desembre de 2013, 
que, segons aquesta Sindicatura, podria ser significatiu. 

5.1.8 Formalització de les actes 

Com a resultat de la revisió efectuada de les actes dels òrgans de govern 
de RTVV, SAU, s'han posat de manifest certes deficiències pel que fa a la 
seua adequada formalització, que indiquem tot seguit: 

a) L'acta de la sessió de 31 de juliol de 2013, del Consell 
d'Administració de RTVV, SAU, nomenat pel Decret 46/2013, del 
Consell, de 28 de març, consta en un llibre d'actes legalitzat en el 
Registre Mercantil en el qual figura una diligència de tancament 
que no està signada. 

b) Les reunions del Consell d’Administració de 5 de setembre, 14 
d’octubre i 24 d’octubre de 2013 no es troben documentades en les 
actes preceptives, signades i transcrites al llibre d’actes 
corresponent, fet que incompleix el que disposa l’article 250 de la 
Llei de Societats de Capital. 

c) Les actes de les dues úniques reunions de 14 i 26 de novembre de 
2013, celebrades pel nou Consell d'Administració, nomenat per 
l'Acord de 7 de novembre de 2013 del Consell, no han sigut 
transcrites al corresponent llibre d'actes i s'hi indica que es troben 
pendents d'aprovar les actes de les sessions anteriors. 

d) Les actes dels acords de les sessions del Consell de Liquidació de 
RTVV, SAU, es troben transcrites en un llibre d'actes que no està 
diligenciat, a causa de la falta de legalització dels acords dels òrgans 
de govern anteriors, segons indica la Societat. 

e) No hem pogut comprovar que els acords socials de la Junta General 
de RTVV, SAU a partir del 7 de novembre de 2013 es troben 
degudament formalitzats i transcrits en el llibre d'actes diligenciats. 

5.1.9 Aportació no dinerària immoble Burjassot 

En el marc de les operacions de reequilibri patrimonial i posterior fusió 
de TVV i RAV que indiquem en l'apartat 5.1.2, el Consell va acordar que 
s'incrementés el Fons Social de RTVV en 33.820.748 euros. El 
desemborsament es va realitzar amb una aportació no dinerària que va 
consistir en la cessió de la propietat  dels elements de l'immobilitzat on 
TVV desenvolupava la seua activitat ordinària, a Burjassot, valorats per 
un expert independent nomenat pel Registre Mercantil en 32.120.748 
euros i mitjançant una aportació de diners d'1.700.000 euros. 
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Aquests elements de l'immobilitzat que integrava el domini públic de la 
Generalitat, van ser cedits en adscripció a RTVV a l'inici de la seua 
activitat, per mitjà del Decret 243/1991, de 23 de desembre, del Consell. El 
seu valor comptable a la data d'adscripció va ser de 30.045.232 euros, 
mentre que el seu valor comptable en març de 2013, net 
d'amortitzacions, era de 2.856.452 euros. 

Prèviament i a fi de poder efectuar l'ampliació del Fons Social de RTVV i 
la consegüent ampliació de capital de TVV, es va acordar la desafectació 
del domini públic de la Generalitat dels béns anteriors, mitjançant la 
Resolució del conseller d'Hisenda de 7 de març de 2013. Aquests 
immobles van ser valorats a efectes de l'ampliació de capital de TVV en 
32.120.748 euros. 

Quant a això, tal com vàrem manifestar en l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior, aquesta Sindicatura considera que la desafectació dels 
referits béns no s'ajusta al que preveu l'article 29.1 de la Llei 14/2003, de 
10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat, en relació amb la seua 
necessitat per a la prestació del servei públic de radiotelevisió, en 
coherència amb el que disposa l'article 53.3 de la dita Llei, tret d'un 
millor criteri fonamentat en dret. 

A 31 de desembre de 2013, el valor net comptable dels béns cedits que 
integren el centre de producció de programes de Burjassot era de 
31.178.663 euros. A fi d'avaluar les correccions de valor per deterioració 
d'aquests elements i, per tant, estimar, el seu valor recuperable o valor 
de liquidació, la Societat va encarregar en 2014 una nova taxació a un 
expert independent, i el valor va ser un import conjunt de 31.770.563 
euros. 

Encara que el valor recuperable estimat superava el valor net comptable 
del conjunt d'elements cedits, RTVV, SAU va prendre en consideració les 
diferències significatives en la valoració individualitzada dels dits 
elements i va registrar una correcció valorativa per un import de 
5.300.495 euros, a 31 de desembre de 2013. Aquesta correcció valorativa 
no es troba suficientment explicada en la documentació acreditativa 
analitzada, ni la memòria informa dels criteris seguits per la Societat per 
a valorar els elements cedits, bé de manera individualitzada o per grup 
alienable. 

5.2 Seguiment de la fiscalització de l'exercici de 2012 

5.2.1 Despeses de personal 

a) Procediment d'acomiadament col·lectiu 

El Ple del Consell d'Administració de RTVV en sessions de data 21 i 
22 d'agost de 2012 va aprovar en el marc d'un procediment 
d'acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, productives, 
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organitzatives i tècniques, l'extinció inicial de 1.198 llocs de treball 
del Grup RTVV, tal com vàrem manifestar en l'informe de 
fiscalització de l'exercici de 2012. 

Amb les demandes judicials presentades pels representants 
sindicals davant l'Administració de Justícia, la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en la 
sentència 2.338/13, de 4 de novembre, va declarar nul el 
procediment d'acomiadament col·lectiu, per haver-se adoptat 
vulnerant els drets fonamentals i les llibertats públiques, i 
declarava el dret dels treballadors afectats a reincorporar-se als 
seus llocs de treball. Per tant, el 22 de novembre de 2013, la Direcció 
de RTVV, SAU, va comunicar als treballadors afectats la seua 
readmissió. 

Posteriorment, mitjançant la Llei 4/2013 s'aprova la supressió de la 
prestació dels serveis de radiodifusió i televisió autonòmics de 
titularitat de la Generalitat, així com la dissolució i liquidació de 
RTVV, SAU. La disposició addicional primera de la dita Llei 
considera l'extinció dels contractes de treball de tota la plantilla de 
RTVV, SAU i estableix que la Generalitat respondrà, si escau, de les 
conseqüències econòmiques derivades de la sentència anterior a 
què estan obligats RTVV i RTVV, SAU. 

En execució del que disposa la Llei 4/2013, s'inicia un nou procés 
d'acomiadament col·lectiu que afecta tota la plantilla per l'extinció 
de la personalitat jurídica de la Societat, amb una comunicació de 
21 de febrer de 2014 del Consell de Liquidació de RTVV, SAU a 
l'autoritat laboral competent d'obertura del període de consultes i 
als representants legals dels treballadors. La nota 19 de la memòria 
informa detalladament  d'aquest procediment. El període de 
consultes va finalitzar amb acord el 23 de març de 2014, tret d'uns 
dels sis sindicats que intervenien en el procés. 

Aquest sindicat ha interposat el 23 d'abril de 2014 davant la Sala 
Social de l'Audiència Nacional, una demanda contra RTVV, SAU i 
contra els signants de l'Acord. En l'acte de conciliació entre les 
parts, realitzat el 15 de juliol de 2014, les dues de comú acord, 
sol·licitaren la suspensió dels actes indicats i s'està a l'espera de la 
resolució del recurs d'inconstitucionalitat presentat davant del 
Tribunal Constitucional contra la Llei 4/2013. La memòria de RTVV, 
SAU no informa de les contingències que pogueren derivar dels 
procediments judicials esmentats adés. 

A la data d'acabament del present treball s'ha produït 
l'acomiadament de 1.439 treballadors, mentre que 137 continuen 
prestant els seus serveis en RTVV, SAU per a dur a terme les 
tasques que deriven de la dissolució i liquidació de la Societat. 
L'extinció dels contractes d'aquests 137 treballadors està previst 
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que s'efectue de forma escalonada fins al 30 de juny de 2015. Així 
mateix, es mantenen vigents els contractes de 23 treballadors de la 
unitat de documentació i de 7 treballadors encarregats del 
manteniment de les infraestructures que suporten la xarxa de 
transport de senyal de RTVV, SAU. Quant els documentalistes, està 
previst que s'incorporen al sector públic autonòmic per a realitzar 
funcions pròpies del departament de comunicació, mentre que els 
encarregats del manteniment s'incorporaran, si s'escau, a l'entitat 
que pogués assumir el servei. 

Quant a l'adequada comptabilitat de l'efecte econòmic dels referits 
processos d'acomiadament col·lectiu, cal indicar el següent: 

- Per a cobrir les despeses derivades del primer procés 
d'acomiadament col·lectiu, RTVV, SAU va constituir una 
provisió per a riscos i despeses per 34.433.260 euros, 32.658.684 
dels quals, es trobaven pendents d'aplicar a 31 de desembre de 
2012. 

- L'anul·lació del primer procés d'acomiadament col·lectiu va 
implicar comptabilitzar en 2013 les despeses derivades dels 
salaris de tramitació per un import de 15.993.587 euros. 

- A 31 de desembre de 2013, RTVV, SAU ha registrat una 
provisió per a fer front a compromisos derivats del segon 
procediment de l'acomiadament col·lectiu per 91.001.714 
euros. Aquesta despesa quedarà compensada, en part, per la 
provisió dotada en 2012, raó per la qual la provisió addicional 
neta derivada del segon procés d'acomiadament ha sigut de 
56.568.388 euros. 

b) Contractacions de personal directiu i comandaments intermedis 

Durant l'exercici de 2013 s'han produït modificacions significatives 
en l'organigrama de RTVV, SAU, com a conseqüència dels canvis 
haguts en els seus òrgans de govern i estructura organitzativa. 

La primera modificació substancial es va aprovar el 9 d'abril de 2013 
mitjançant un Acord del Consell d'Administració de la nova societat 
RTVV, SAU pel qual van cessar nou directius de l'extint Grup RTVV, 
es suprimiren catorze llocs de treball d'aquesta naturalesa i es 
crearen per substituir-los, onze llocs directius nous. 

Una vegada formalitzats els contractes d'alta direcció, la directora 
general va comunicar al Consell, en la sessió del dia 24 de maig de 
2013, l'assignació i retribució de cada un dels onze llocs directius 
nous. A més a més, en aquesta sessió, el Consell va acordar la 
reestructuració  dels caps intermedis amb la substitució de setanta-
quatre llocs existents per trenta-vuit, així com la creació de setanta-



Radiotelevisió Valenciana i Radiotelevisió Valenciana, SAU. Exercici de 2013 

379 

tres nous llocs de treball. El total de caps intermedis es va quedar 
en cent onze. 

Després de la dimissió de la directora general, el 8 de novembre de 
2013, va cessar el personal directiu amb efectes del 6 de novembre 
de 2013, amb l'abonament de la respectiva liquidació. 

El nou Consell d'Administració de RTVV, SAU, en la sessió de 14 de 
novembre de 2013, va nomenar com a directius tres treballadors de 
la Societat, sense determinar el sou que percebrien, per a la 
cobertura de la direcció de serveis jurídics, la direcció de recursos 
humans i la direcció de comunicació. 

Posteriorment, el 15 de novembre de 2013, el director general va 
nomenar un treballador com a cap de secció per a ocupar una plaça 
que en la relació aprovada pel Consell d'Administració figurava 
catalogada com de menor qualificació i retribució (cap d'unitat). 

Finalment, el Consell de Liquidació de RTVV, SAU, en sessió de data 
27 de desembre de 2013, va acordar la contractació d'un gerent per 
a coordinar i supervisar l'execució dels treballs de liquidació entre 
les diferents direccions d'àrea, i modificaren així l'organigrama 
directiu vigent que no considerava aquest lloc de treball. 

Com a resultat de l'anàlisi efectuada dels nomenaments i 
contractacions esmentades, hem observat les incidències següents: 

- RTVV, SAU no s'ha atès al que disposa l'article 32 de la Llei 
11/2012, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 
2013, en no haver-se obtingut el preceptiu informe favorable 
de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública per a 
determinar o modificar les retribucions del personal laboral en 
els termes establits en el dit article. 

- Quant a l'adequació de la normativa reguladora del personal 
directiu prevista en l'article 19 del Decret Llei 1/2011, no hi ha 
constatació documental que l'elecció d'aquest personal s'haja 
basat en criteris de competència, professionalitat i experiència 
en l'ocupació de llocs de responsabilitat en la gestió pública o 
privada. 

- Pel que fa al nomenament com a directius de tres empleats de 
RTVV, SAU, cal indicar que la relació laboral ordinària queda 
suspesa mentre romanguen en la relació laboral d'alta 
direcció, a l'efecte d'aplicar el seu règim d'indemnització 
propi. 

- El nomenament de 15 de novembre de 2013 del director 
general al qual ens hem referit adés, no s'atén a la relació de 
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llocs de treball aprovada pel Consell d'Administració  com a 
òrgan competent. 

- La cobertura dels llocs de treball corresponents a caps 
intermedis no s'ha atès al que disposa l'article 20 del conveni 
col·lectiu. 

- En els respectius expedients de personal directiu cessat, no 
consta l'acreditació sobre el gaudi del període de vacances a fi 
de l'adequat càlcul de la liquidació del contracte. 

c) Contractacions d'assessors 

S'han examinat l'alta de dos treballadors contractats en 2013 
mitjançant respectius contractes d'obra o servei determinat amb 
subjecció a la normativa laboral i al conveni col·lectiu aplicable. La 
duració dels contractes no es vincula a l'acabament de la prestació 
del servei, sinó a la duració del càrrec de la directora general. 
Aquesta clàusula és més pròpia d'un contracte de personal eventual 
que presta serveis d'assessorament especial o de confiança. A més 
a més, en els respectius expedients, no s'acredita la insuficiència de 
mitjans disponibles en la plantilla estructural que justifique les 
dites contractacions. Finalment, no hem pogut disposar d'un dels 
contractes. 

d) Contingències per demandes laborals 

RTVV ha constituït a 31 de desembre de 2013, una provisió per 
import de 300.000 euros per a la cobertura de riscos derivats del 
procediment judicial iniciat per la demanda interposada per tres 
exdirectius de l'Entitat, per inadequada cotització a la Seguretat 
Social en el període comprés entre el 10 de desembre de 2009 i el 26 
de novembre de 2012. 

A més a més, RTVV ha registrat, a 31 de desembre de 2013, una 
provisió per un import de 170.000 euros per a cobrir el riscos 
derivats d'una demanda interposada per altres exdirectius, sense 
que la Societat haja facilitat la informació necessària per a verificar-
la. 

D'altra banda, hem pogut constatar l'existència de demanades 
interposades davant la jurisdicció laboral, de les quals podrien 
derivar passius contingents per a RTVV, SAU, que no han sigut 
coberts comptablement. Aquestes demandes no vénen referides en 
la contestació de la Societat a la petició de la informació d'aquesta 
Sindicatura relativa a possibles contingències derivades de 
reclamacions i contenciosos iniciats per tercers contra RTVV, SAU. 
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5.2.2 Deutors comercials i altres comptes per cobrar 

El saldo del compte "Clients per vendes i prestacions de serveis" de 
l'epígraf "Deutors comercials i altres comptes per cobrar", inclou el saldo 
deutor de dues televisions locals per un import d'1.428.257 euros. Aquest 
saldo correspon als serveis facturats per TVV i posteriorment RTVV, SAU, 
en concepte de codificació, injecció de dades, multiplexació, transport i 
difusió de les senyals de televisió digital terrestre (TDT), una vegada 
obtinguda per les televisions locals la concessió del servi públic de TDT, 
des de l'exercici 2008 al 2013. 

A 31 de desembre de 2013, la correcció valorativa registrada ha pujat a 
519.050 euros, igual que en l'exercici anterior. Aquesta deterioració va ser 
estimada atenent l'antiguitat del deute i les escasses probabilitats de 
cobrament, atès el reiterat incompliment de les citades televisions 
d'atendre les seues obligacions. Aquesta Sindicatura, d'acord amb el 
principi de prudència valorativa, considera que la deterioració s'hauria 
d'incrementar en 145.000 euros. 

Com hem indicat en els nostres informes de fiscalització d'exercicis 
anteriors, els serveis prestats per TVV no van ser documentats 
contractualment fins al 30 de març de 2010, en què es va formalitzar un 
contracte amb una d'aquestes dues televisions, amb efectes retroactius 
del primer de gener de 2008. Aquest contracte té una vigència 
indeterminada, ja que la seua execució està vinculada a l'acabament del 
període de concessió del servei públic de TDT. 

Per raó de l'incompliment en el pagament per part de la televisió local, el 
15 de desembre de 2010 es va subscriure un annex al contracte citat en el 
paràgraf anterior per a poder efectuar el pagament de les quantitats 
degudes mitjançant compensació amb les insercions publicitàries que 
TVV pogués encarregar a la dita televisió en un futur. Posteriorment, el 
30 de novembre de 2012, es va acordar una nova modificació contractual 
en relació amb la forma i el termini de pagament dels imports deguts. 

Quant a l'altra televisió local, fins al 30 de novembre de 2012 no es va 
regularitzar la situació amb la subscripció d'un contracte amb efectes 
retroactius des del primer de gener de 2008. En aquest contracte també 
es considera el pagament ajornat de les quantitat degudes per 
compensació amb insercions publicitàries en alguns dels mitjans de 
comunicació del grup d'empreses en què s'integra la televisió deutora. 

Pel que fa als dos contractes, reiterem el que indicàvem en els informes 
de fiscalització d'exercicis anteriors quant a la seua contractació i 
condicions estipulades.  

A la data de realització d'aquest treball (octubre de 2014), aquestes 
televisions deutores no han atès els pagaments estipulats amb algunes 
excepcions. 
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Quant a la composició del saldo deutor, hem observat que el deute per 
456.689 euros hauria d'haver sigut cobrat, fonamentalment, per 
compensació publicitària, però aquesta forma de pagament no va poder-
se fer efectiva per la situació de liquidació en què es troba RTVV, SAU. 

A més a més, hi ha deutes per un import conjunt de 649.628 euros amb 
un ajornament del pagament de fins a quinze anys, havent-se acordat 
que l'anualitat de cada any ha de ser, almenys, un 10% dels ingressos de 
cada una de les televisions. RTVV, SAU no ha disposat d'aquesta dada 
per a determinar l'import vençut i exigible a 31 de desembre de 2013, raó 
per la qual ha considerat a aquests efectes una quinzena part. 

RTVV, SAU no ha sol·licitat l'abonament dels interessos de demora 
meritats pels ajornaments en el pagament superiors al termini legal 
establit. 

Quant a les probabilitats de cobraments d'aquests deutes a la data de 
realitzar aquest treball, no hem obtingut evidència que RTVV, SAU haja 
iniciat les actuacions tendents per a la seua reclamació judicial, ja que 
amb caràcter previ, el Consell de Liquidació considera que la Generalitat 
podria fer-se càrrec dels actius i passius relatius al multiplex. 

5.2.3 Aprovisionaments  

a) Compres de produccions alienes 

En els nostres informes de fiscalització dels exercicis anteriors 
vàrem manifestar les incidències observades en l'adquisició de tres 
documentals sobre la situació política d'Espanya (anys 80, 90 i 2000). 
A la data de realització aquest treball, continuen pendents de 
pagament les factures emeses pel proveïdor, i s'hi ha emès tan sols 
un documental. 

Quant a la tramitació del contracte i la seua necessitat, així com la 
idoneïtat del preu, en 2013 la secció de ficció i alienes de RTVV, 
SAU, va emetre un informe indicant les incidències observades en 
la contractació i la inadequació dels preus acordats. A la vista 
d'aquest informe, RTVV, SAU va acordar no pagar el preu establit 
per 276.000 euros, sinó 60.000 com a màxim. 

A la data de realització aquest treball, es desconeixen les accions 
que podia haver iniciat la productora després de l'arxiu judicial de 
la reclamació interposada davant del Jutjat de Primera Instància de 
Paterna. 

b) Compres de drets i originals. Drets del Vila-real, CF 

El 4 de gener de 2010, TVV va formalitzar un contracte amb aquest 
club esportiu per a cedir a TVV durant les temporades 2009/10 a 
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2011/12, dels drets següents: explotació de dos partits amistosos per 
temporada organitzats pel club; explotació del partit com a local, si 
s'escau, de la fase prèvia de classificació per a la lliga de la "UEFA 
Europa League"; partits oficials i amistosos dels equips filials i 
associats tret dels que dispute l'equip filial en la Lliga Nacional de 
Segona Divisió A; col·laboració comercial i explotació de la mascota 
i altres drets. L'import total estimat per temporada d'aquests drets 
va ser de 2.500.000 euros més IVA. D'acord amb les estipulacions 
contractuals, el club tenia l'opció de prorrogar aquest contracte una 
o dues temporades més. 

El 15 de març de 2012 el club va manifestar la seua voluntat 
d'exercir l'ampliació del contracte a les temporades 2012/13 i 
2013/14. No obstant això, com a conseqüència del descens a segona 
divisió de l'equip, les dues parts van acordar suspendre 
temporalment la vigència del contracte. En 2013, després que el 
Vila-real pugés a primera divisió es va reprendre la vigència per a 
les temporades 2013/14 i 2014/15, tal com vàrem posar de manifest 
en l'informe de fiscalització de l'exercici anterior. 

En 2013 s'han disputat els dos partits amistosos previstos per a la 
temporada 2013/2014 i un altre més, substituint el considerat per a 
la fase prèvia de la Lliga Europea amb una audiència mitjana del 
3,4%. 

Pel que fa a la comptabilitat de la despesa meritada en execució del 
contracte, RTVV, SAU ha registrat en 2013 una despesa 
extraordinària per 685.520 euros (col·laboració comercial, drets 
d'equips filials, explotació de la mascota i altres drets) que haurien 
d'haver-se registrat en 2014 atenent el principi de la meritació. 

Igual que en exercicis anteriors, RTVV, SAU no ha registrat cap 
ingrés pels drets adquirits en concepte d'explotació de mascotes. 

Com a fet posterior, cal dir que el 27 de febrer de 2014, el Consell de 
Liquidació va requerir al club de futbol que retirés la publicitat de 
les seus equipaments esportius i d'altres suports publicitaris 
contractats i, posteriorment, va acordar que no s'abonaren els 
imports contractats davant els dubtes existents sobre l'adequat 
compliment de les seues obligacions contractuals. 

A la data de realització del present treball, les factures emeses pel 
club que es troben pendents de pagament, han pujat a 1.763.357 
euros. 

c) Drets de la Fórmula 1 

El 20 de juliol de 2009, TVV va adquirir al propietari dels drets de 
transmissió del campionat de Fórmula 1 en territori espanyol, els 
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dret d'emissió de l'esmentat campionat per a les temporades 2010 a 
2013, les dues inclusivament. Els drets es van adquirir de manera 
no exclusiva per al territori de la Comunitat Valenciana per un preu 
global de 22.000.000 d'euros més IVA. 

No obstant això, en 2012, com a conseqüència del canvi d'operador 
televisiu i de la consegüent retransmissió del campionat en tot el 
territori nacional, TVV va sol·licitar la resolució del contracte. Com 
que el contractista no va acceptar aquesta sol·licitud, TVV va 
interposar una demanda davant de l'Administració de Justícia. A 31 
de desembre de 2012, TVV havia registrat una provisió per a riscos i 
despeses per un import de 10.500.000 euros a càrrec d'"Altres 
resultats" del compte de pèrdues i guanys per les despeses 
corresponents a les temporades 2012 i 2013. 

Amb el pronunciament judicial de 2 de maig de 2013, la demanda 
del proveïdor va ser estimada i es va condemnar TVV al pagament 
de 10.500.000 euros a més dels interessos legals des de la 
presentació de la demanda i les costes processals per a les quals 
TVV havia comptabilitzat una provisió addicional de 437.709 euros 
al tancament de l'exercici de 2012. 

El 30 d'octubre de 2013, el proveïdor ha presentat una demanda 
d'execució provisional de la sentència per un import de 16.415.827 
euros, 10.500.000 euros dels quals corresponen al principal, 
1.155.000 euros a l'IVA facturat i 4.770.827 euros a interessos, costes 
i despeses. Per a cobrir les dites despeses, RTVV, SAU ha 
comptabilitzat al tancament de l'exercici 2013, una provisió 
addicional de 5.488.118 euros. 

A més a més s'han comptabilitzat despeses en concepte 
d'assessorament jurídic per a iniciar un procediment judicial del 
qual posteriorment s'ha desistit, per un import de 82.036 euros en 
2012 i 146.957 euros en 2013. 

5.3 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

a) RTVV 

Els quadres següents mostren el balanç de RTVV i el compte de 
pèrdues i guanys de l'exercici de 2013 juntament amb els comptes 
de l'exercici anterior. No efectuem una anàlisi comparativa de la 
variació dels dos exercicis per no resultar homogènia aquesta 
comparança, ja que hi ha diferències significatives en els fets 
ocorreguts en els dos exercicis i el registre comptable consegüent 
que comentem en els distints apartats de l'Informe. 
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ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 

ACTIU NO CORRENT 254.556 5.880.338 

Immobilitzat intangible 0 101.732 

Immobilitzat material 145.189 5.665.633 

         Terrenys i construccions 145.189 4.782.231 
         Instal·lacions tècniques i immobilitzat material 0 883.402 

Inversions en empreses del grup i assoc a l.t. 105.172 105.172 

Inversions financeres a llarg termini 4.195 7.801 

ACTIU CORRENT 14.172.678 149.029.322 

Existències 0 38.773 

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 4.663.556 5.539.648 

Inversions en empreses del grup i associades a c.t. 0 140.867.771 

Inversions financeres a curt termini 7.748.620 18.106 

Periodificacions a curt termini 0 188 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.760.502 2.564.836 

Total actiu 14.427.234 154.909.660 
   

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2013 31-12-2012 

PATRIMONI NET (920.688.574) (1.039.726.599) 

Ajustos negatius per canvis de valor (13.240.075) (17.762.937) 

Fons propis (907.448.499) (1.021.963.662) 

PASSIU NO CORRENT 809.279.146 1.003.437.379 

Provisions a llarg termini 0 164.030.271 

Deutes a llarg termini  809.279.146 839.407.108 

PASSIU CORRENT 125.836.662 191.198.880 

Provisions a curt termini  473.750 4.638.532 

Deutes a curt termini 120.459.064 176.517.288 

Deutes amb empreses del grup i associades a curt 
termini 0 6.679.500 

Creditors comerc. i d'altres comptes per pagar 4.903.848 3.363.560 

Total patrimoni net i passiu 14.427.234 154.909.660 

Quadre 1  
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2013 2012 

Import net de la xifra de negocis 337.323 10.879.661 

Aprovisionaments  (80.846) (149.873) 

D'altres ingressos d'explotació 73.344 158.430 

Despeses de personal (6.309.157) (15.374.249) 

D'altres despeses d'explotació  (624.915) (1.673.241) 

Amortització de l'immobilitzat (491.903) (576.596) 

Excés de provisions 168.600.633 22.693 

Deterioració i resultats per alienació d'immobilitzat (3.874.585) 7.043 

Resultat d'explotació 157.629.894 (6.706.130) 

Ingressos financers 31.079 53 

Despeses financeres (11.012.693) (21.647.396) 

Deterior. i resultats per alien. d'instrum. financers (173.742.079) (39.766.835) 

Resultat financer (184.723.693) (61.414.178) 

Resultat abans d’impostos (27.093.799) (68.120.308) 

Resultat exercici operacions continuades (27.093.799) (68.120.308) 

Resultat de l’exercici (27.093.799) (68.120.308) 

Quadre 2 

b) RTVV, SAU 

Els quadres següents mostren el balanç i el compte de pèrdues i 
guanys de RTVV, SAU de l'exercici de 2013 juntament amb els 
comptes de l'exercici anterior que resultarien de la fusió entre TVV i 
RAV. La nota 2 de la memòria, relativa a la comparança de la 
informació comptable entre exercicis, indica que no resulta 
comparable la dita informació per haver-se canviat el marc de la 
informació financera. 
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ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 

ACTIU NO CORRENT 26.776.118 10.305.847 

Immobilitzat intangible 0 559.606 

Immobilitzat material 26.776.118 9.746.241 

         Terrenys i construccions 25.882.150 5.340.156 

         Instal·lacions tècniques i immobilitzat material 893.968 3.948.132 

         Acomptes i immobilitzats en curs 0 457.953 

ACTIU CORRENT 71.591.980 73.320.686 

Existències 0 15.422.393 

Deutors comercials i altres comptes per cobrar 64.823.759 49.810.190 

Inversions en empreses del grup i associades a c.t. 0 7.056.508 

Inversions financeres a curt termini 1.041.808 1.002.500 

Periodificacions a curt termini 1.720 4.864 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.724.693 24.231 

Total actiu 98.368.098 83.626.533 

   

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2013 31-12-2012 

PATRIMONI NET (136.730.052) (156.671.311) 

Fons propis (136.730.052) (156.671.311) 

PASSIU NO CORRENT 35.208.420 250.000 

Provisions a llarg termini 35.208.420 250.000 

PASSIU CORRENT 199.889.730 240.047.844 

Provisions a curt termini  89.491.613 39.314.225 

Deutes a curt termini 9.105.666 1.094.024 

Deutes amb empreses del grup i associades a c.t. 0 135.044.556 

Creditors comerc. i d'altres comptes per pagar 101.292.451 64.595.039 

Total patrimoni net i passiu 98.368.098 83.626.533 

Quadre 3  
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2013 2012 

Import net de la xifra de negocis 5.745.588 9.160.459 

Variació neg. d'exist. de productes acabats i en curs (2.207.649) (6.511.802)

Aprovisionaments  (24.498.373) (27.567.449)

D'altres ingressos d'explotació 552.751 209.936 

Despeses de personal (132.134.190) (73.993.446)

D'altres despeses d'explotació  (27.092.942) (22.696.953)

Amortització de l'immobilitzat (2.880.013) (2.994.213)

Excés de provisions 0 1.649.445 

Deterioració i resultats per alienació d'immobilitzat (12.687.129) (519)

D'altres resultats (15.549.521) (11.550.000)

Resultat d'explotació (210.751.478) (134.294.542)

Ingressos financers 118.229 3.490 

Despeses financeres (1.948.500) (486.682)

Diferències de canvi 319.618 31.251 

Resultat financer (1.510.653) (451.941)

Resultat abans d’impostos (212.262.131) (134.746.483)

Resultat exercici operacions continuades (212.262.131) (134.746.483)

Resultat de l’exercici (212.262.131) (134.746.483)

Quadre 4 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

RTVV i RTVV, SAU, com a empreses públiques dependents de la 
Generalitat, formen part del sector públic definit en l'àmbit subjectiu 
d'aplicació del TRLCSP. A tal efecte, RTVV té la consideració 
d'Administració Pública, mentre que RTVV, SAU es considera poder 
adjudicador que no té caràcter d'Administració Pública en els termes 
previstos en els articles 3.2 i 3.3 de la dita Llei, respectivament. 

Per tant, l'activitat contractual, de RTVV haurà de complir de forma 
íntegra el que disposa el TRLCSP. En el cas de RTVV, SAU, en la 
preparació dels contractes hauran de seguir les regles establides en 
l’article 137 de la dita Llei, mentre que en l’adjudicació dels contractes 
aplicaran el que estipula l’article 190 per als contractes subjectes a 
regulació harmonitzada i en l’article 191 per als contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. Tot això amb independència de les regles 
generals contingudes en el TRLSCP que són aplicables a tot el sector 
públic. 
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A més a més, cal tenir en compte que els contractes que tinguen per 
objecte la compra, el desenvolupament, la producció o la coproducció de 
programes destinats a la radiodifusió, qualsevulla que siga la seua 
quantia, no es consideren subjectes a regularització harmonitzada, 
d'acord amb el que disposa l'article 13.2.a del TRLCSP. 

6.2 Instruccions de contractació 

a) Instruccions vigents fins al primer de juliol de 2013 

La Instrucció 1/2012, aprovada el 14 de març de 2012 pel director 
general de RTVV, regulava la contractació de béns i serveis excepte 
els programes i drets d'emissió, tal com vàrem manifestar en 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2012. 

La Instrucció 10/2011 i la Circular 2/2011, regulaven l'adquisició de 
programes, drets d'emissió, antena i coproduccions i les compres 
d'altres drets com ara els de caràcter esportiu i taurins. Aquests 
contractes, d'acord amb el que disposa l'article 13 del TRLCSP, no es 
consideraven subjectes a regulació harmonitzada, qualsevol que 
siga el seu valor estimat. 

En aquesta normativa interna no es considerava que l'adquisició de 
programes s'ajustés als principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. De fet en 
la Instrucció es preveu la incompatibilitat de la contractació de 
drets d'emissió, antena i coproduccions, ates la seua naturalesa 
artística, amb el principi de publicitat. Quant a això, en l'informe de 
fiscalització de l'exercici de 2012, vàrem indicar que no es podia 
generalitzar la incompatibilitat amb el principi de publicitat, sinó 
que calia justificar-la cas per cas i s'incomplia el que disposa 
l'article 191 del TRLCSP. 

b) Instruccions vigents des del primer de juliol de 2013 fins al 16 de desembre 
de 2013 

Amb la Instrucció 2/2013, aprovada pel Consell d'Administració de 
RTVV, SAU, es va resoldre l'incompliment anterior en incloure els 
referits contractes de programes i drets d'emissió en la normativa 
continguda en l'article 191 del TRLCSP. 

A més a més, la contractació de RTVV, SAU es trobava subjecta a la 
Instrucció 1/2013 aprovada pel Consell d'Administració, sobre 
normes generals de contractació i a la Instrucció 1/2013 aprovada 
per la directora general sobre expedients de despesa i inversió. 
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c) Instruccions vigents a partir del 16 de desembre de 2013 

La normativa anterior va quedar derogada en la referida data amb 
l'entrada en vigor de les instruccions aprovades per la Comissió de  
Liquidació de RTVV, SAU, sobre normes generals per a adjudicar els 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada que la Societat ha 
de realitzar durant el procés de liquidació. 

6.3 Perfil de contractant 

RTVV, SAU difon mitjançant d'Internet el seu perfil de contractant amb 
un enllaç en el lloc web institucional a la Plataforma de Contractació de 
la Generalitat. 

Des de l'entrada en liquidació, RTVV no compta amb un accés al perfil de 
contractant, en la seua seu electrònica, per raó de la inexistència 
d'activitat contractual segons manifesta l'Entitat. 

6.4 Contractes formalitzats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per RTVV i RTVV, SAU contrastada 
amb l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem 
elaborat el següent quadre on indiquem el nombre i import dels 
contractes formalitzats en l’exercici, exclosos adquisició de programes, 
drets d'emissió, antena i coproduccions i les compres d'altres drets com 
ara els de caràcter esportiu i taurins: 

RTVV 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d'adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) Nombre 

Serveis 
Negociat 381.264 100,0% 1 100,0%

Subtotal 381.264 100,0% 1 100,0%

Total 381.264 1 

Quadre 5 
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RTVV, S.A.U.  

Tipus de 
contractes 

Procediments 
d'adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) Nombre 

Subministraments 

Obert 221.279 16,1% 3 60,0%

Negociat 10.200 0,7% 1 20,0%

Acord marc 1.142.270 83,2% 1 20,0%

Subtotal 1.373.749 100,0% 5 100,0%

Serveis 

Obert 94.457 40,4% 1 20,0%

Negociat 139.076 59,6% 4 80,0%

Subtotal 233.533 100,0% 5 100,0%

Total 1.607.282 10 

Quadre 6 

Quant a la contractació menor, RTVV i RTVV, SAU han proporcionat a 
aquesta Sindicatura una relació en què es certifica que s'han efectuat 
disset contractes menors en l'exercici de 2013 per un import total de 
90.154 euros. No obstant això, en el transcurs del treball de fiscalització 
hem observat que aquesta relació és incompleta, ja que únicament 
inclou els contractes menors formalitzats documentalment. 

RTVV i RTVV, SAU han complit amb el que estipula en l'article 29 del 
TRLSP sobre la tramesa d'informació contractual a aquesta Sindicatura 
dels contractes formalitzats en 2013, tret de la relació anual prevista en 
l'article 3 de la Instrucció de la Sindicatura de Comptes de 13 de 
setembre de 2013. 

6.5 Revisió dels expedients formalitzats en l'exercici 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada pel 
RTVV i RTVV, SAU en l’exercici de 2013, hem seleccionat la mostra 
detallada en el quadre següent, elaborat en euros, que representa un 
28,2% de l’import total formalitzat en l’exercici per les dues entitats. 
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RTVV 

Número Procediment 
d'adjudicació 

Objecte Import 
d'adjudicació 

2012/16 Negociat 
Servei d’assistència tècnica per a l'elaboració i 
execució d'un pla de recol·locació externa per 
RTVV i les sues societats. 

381.264 

  Total 381.264 

Quadre 7 
RTVV, S.A.U. 

Número 
Procediment 
d'adjudicació Objecte 

Import 
d'adjudicació 

2012/15 Negociat 
Servei de manteniment del programari de gestió 
del sistema de documentació audiovisual de TVV, 
SA. 

50.000 

2013/09 Obert  
Subministrament de pantalles de plasma per a 
RTVV, SAU. 

90.000 

2013/13 Negociat 
Servei per a realitzar una campanya de publicitat 
de comunicació de nova imatge, valors i 
programació de RTVV, SAU. 

40.393 

  Total 180.393 

Quadre 8 

El treball realitzat ha consistit a comprovar si la tramitació dels 
contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i l’adequada 
comptabilitat de la despesa. 

Hem fet especial èmfasi a l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, el seu 
barem i la valoració en els procediments que ho requerisquen. 

També hem comprovat si la tramitació dels contractes de RTVV i RAV 
segueix el que estableixen les instruccions de contractació esmentades 
en l'apartat 6.2. 

A més a més, hem dut a cap un seguiment de set contractes adjudicats 
en exercicis anteriors, que han estat executant-se en 2013 i que 
relacionem tot seguit, en les xifres expressades en euros: 
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Número 
Procediment 
d'adjudicació Objecte 

Import 
d'adjudicació 

2011/06 Negociat 

Acord marc per a la selecció de proveïdors i 
contractació dels serveis d'estudis de 
doblatge de produccions audiovisuals per a 
TVV. 

1.500.000 

2011/08 Obert 
Subministrament d'energia elèctrica per a 
punts de subministrament d'alta tensió de 
TVV i RAV. 

1.027.921 

2011/20 Obert 
Servei de cafeteria i menjador en la seu de 
RTVV i centre de produccions de TVV i RAV. 300.000 

2011/24 Obert 
Servei de vigilància i protecció dels locals i 
unitats mòbils de RTVV i les seues societats. 1.302.774 

2012/01 Obert 

Servei d'assessorament jurídic per a la 
preparació, negociació i execució de les 
mesures laborals necessàries per a garantir 
la viabilitat de la radiotelevisió pública 
valenciana. 

125.000 

2012/02 Obert 
Servei de neteja i jardineria; desinfecció, 
desinsectació i desratització als locals del 
Grup RTVV. 

559.926 

2012/05 Negociat Servei de manteniment dels sistemes AVID 
de producció i edició audiovisual de TVV. 

94.571 

Total 4.910.192 

Quadre 9 

6.6 Incidències posades de manifest en els contractes  

6.6.1 Contractes formalitzats en l’exercici de 2013 

Com a resultat de la revisió efectuada, hem observat els aspectes 
següents de caràcter general que afecten la totalitat o la major part dels 
contractes examinats: 

a) En la documentació preparatòria dels expedients 2012/15 i 2012/16 
no es deixa constància de la naturalesa i extensió de les necessitats 
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat ni la 
idoneïtat del seu objecte, contràriament al que disposa l’article 22 
del TRLCSP. A més a més, d'acord amb el que preveu l'article 13 del 
Decret Llei 1/2011, del Consell, en la documentació preparatòria no 
es justifica la correcta estimació i adequació del preu per a executar 
la prestació i el procediment escollit per a adjudicar el contracte. 

b) En els expedients adjudicats pel procediment negociat, els plecs de 
condicions administratives no consideren els aspectes econòmics i 
tècnics que s'han de negociar amb les empreses invitades al 
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procediment, sinó que valoren criteris per a seleccionar l'oferta 
econòmicament més avantatjosa. Quant aquests criteris, hem 
observat que la fórmula que valora la proposta econòmica dels 
expedients 2012/15 i 2012/16 no permet que la importància 
concedida en el plec a l'oferta econòmica siga totalment efectiva en 
relació amb els altres criteris de valoració. 

c) La comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat de 
la informació dels contractes analitzats s’ha efectuat fora del 
termini establit en l’Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

d) Els expedients 2013/09 i 2013/13 haurien de contenir la resolució 
amb els motius de l'òrgan de contractació d'aprovació de 
l'expedient i d'obertura del procediment d'adjudicació, tal com 
estableix la Instrucció 2/2013. Així mateix, els plecs dels contractes 
haurien d'estar signats per la directora general. 

e) En els expedients 2012/15, 2012/16 i 2013/13 no figura 
l'antesignatura de la persona responsable de la recepció de la 
conformitat del servei per al consegüent pagament de la factura. 
Aquesta incidència cal fer-la extensiva als expedients de 
contractació adjudicats en exercicis anteriors, que analitzen en 
l'apartat 6.6.2. 

Tot seguit detallem els aspectes més significatius observats en la 
fiscalització, addicionals als referits anteriorment. 

Expedient 2012/16 

El 7 de març de 2013, amb l'adjudicació prèvia per mitjà d'un 
procediment negociat sense publicitat, RTVV va formalitzar un contracte 
per un import de 381.264 euros, per a la prestació del servei d'assistència 
tècnica d'elaboració i execució d'un pla de recol·locació externa per a els 
treballadors afectats pel procediment d'acomiadament col·lectiu aprovat 
en 2012. Prèviament a aquest contracte es va tramitar pel procediment 
obert, amb el mateix objecte, l'expedient 2012/11, la contractació del qual 
es va declarar deserta per l'existència de defectes formals en les tres 
proposicions presentades.  

L'autorització de la despesa per part de l'òrgan competent s'ha efectuat 
sense que existís crèdit suficient per a dur-la a terme.  

No consta una resolució amb els motius per part de l'òrgan de 
contractació que aprove l'expedient i dispose l'obertura del procediment 
d'adjudicació, tal com exigeix l'article 110 del TRLCSP. 

Els criteris d'adjudicació inclouen la qualificació tècnica amb una 
ponderació del 30% i les millores del 10%, sense que els plecs de 
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condicions definisquen i concreten els aspectes que s'han de considerar i 
avaluar. 

La vigència de la pòlissa de l'assegurança que cobreix la responsabilitat 
civil de l'adjudicatari i del personal al seu servei és inferior a la duració 
del contracte. 

D'acord amb les estipulacions contractuals, s'hauria d'haver constituït 
una comissió de seguiment per a vigilar, seguir i controlar el compliment 
dels pactes i mesures establides en l'Acord de l'acomiadament col·lectiu, 
integrada pels representants de RTVV, dels treballadors i del 
contractista. De l'anàlisi de les cinc actes formalitzades, hem observat 
que no han intervingut els representants dels treballadors i que quatre 
no estan signades pels assistents (representants de RTVV i del 
contractista). 

Expedient 2012/15 

L'11 de febrer de 2013, RTVV, SAU va subscriure per un període d'un any 
un contracte per a la prestació del servei de manteniment del programari 
de gestió del sistema de documentació audiovisual, per un import de 
50.000 euros. El contracte es va tramitar pel procediment negociat amb 
publicitat. 

Els criteris d'adjudicació inclouen la qualificació tècnica i les prestacions 
complementàries amb una ponderació respectiva del 40% i del 10%. 
Aquests criteris no estan adequadament definits ni concretats en els 
plecs. A més a més, no està suficientment justificada la puntuació 
atorgada als licitadors per cada un d'aquests. 

Aquest expedient que ha sigut objecte de tramitació urgent amb un 
termini molt reduït per a la presentació d'ofertes, de set dies, no conté la 
preceptiva declaració d'urgència prevista en les instruccions de 
contractació. També hi hem observat que la urgència no respon a una 
necessitat inajornable, sinó que obeeix a una falta de previsió per part de 
la Societat. 

Expedient 2013/09 

Aquest contracte, adjudicat per un procediment obert, va ser subscrit el 
19 de setembre de 2013 per RTVV, SAU per un import de 90.000 euros 
més IVA. 

En la revisió d'aquest expedient hem observat que entre els criteris 
d'adjudicació figuren la valoració de la qualitat tècnica i tecnològica del 
subministrament amb una ponderació del 22%, i la valoració del servei 
postvenda amb un 4%, sense que els plecs determinen els aspectes 
necessaris que cal considerar ni la seua manera d'avaluar. 
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Expedient 2013/13 

El 2 d'octubre de 2013, RTVV, SAU va formalitzar un contracte l'objecte 
del qual era prestar el servei de la campanya de publicitat de la nova 
imatge de RTVV, SAU per un import de 40.393 euros més IVA. El 
contracte es va tramitar pel procediment negociat sense publicitat. La 
justificació d'escollir aquest procediment hauria de constar en 
l'expedient. 

Els criteris per a seleccionar ofertes de caràcter tècnic continguts en els 
plecs no detallen els elements objectius que cal tenir en compte i la seua 
forma de valorar-los. A més, en l'informe tècnic de valoració no es 
justifica adequadament la totalitat de les puntuacions assignades. Quant 
a l'oferta econòmica, que es valora en un 70%, cal indicar que els plecs 
tampoc no detallen la fórmula que cal utilitzar. 

El termini concedit per a presentar les ofertes no ha sigut suficientment 
ampli per a facilitar la concurrència efectiva, ja que únicament es van 
concedir dos dies des de la data de sol·licitud. 

La valoració de la solvència de l'adjudicatari no s'ha realitzat d'acord 
amb el que estableix el TRLCSP. 

6.6.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

Com a resultat del seguiment efectuat dels expedients que es mostren en 
el quadre 9, tot seguit es recullen les deficiències observades més 
significatives: 

a) Com a conseqüència de la liquidació de RTVV, SAU, els contractes 
que deriven  de l'expedient 2011/06 s'han extingit a 31 de desembre 
de 2013. Igual que en exercicis anteriors, s'ha continuat donant el 
vistiplau a les factures presentades pels contractistes  amb 
anterioritat a la comprovació de l'efectiva prestació del servei.  

b) Quant a l'execució del contracte 2011/20, cal indicar que si bé la 
duració estava prevista fins el 17 d'octubre de 2015 en haver-se 
acordat la liquidació de la Societat, el 4 de març de 2014 el 
contractista va sol·licitar a RTVV, SAU la resolució del contracte i el 
pagament d'una indemnització del 3%. A la data d'elaborar aquest 
Informe, no s'ha acordat la resolució del contracte ni la seua 
suspensió, i el contractista ha deixat de prestar el servei de 
cafeteria i les factures continuen pendents de pagament. 

 En la revisió de les despeses registrades en l'execució del contracte 
hem observat deficiències en l'adequada justificació, igual com en 
exercicis anteriors, de conceptes denominats serveis extraordinaris 
que en 2013 han pujat a 8.446 euros. 



Radiotelevisió Valenciana i Radiotelevisió Valenciana, SAU. Exercici de 2013 

397 

c) El contracte 2011/24 ha estat vigent fins al 30 de setembre de 2013, 
en virtut de la pròrroga atorgada al venciment del 30 de setembre 
de 2012 i, posteriorment, fins al 30 de desembre de 2013, per l'acord 
adoptat el 29 de juliol de 2013 pel Consell de Liquidació de RTVV. 

 Posteriorment, el 26 de desembre de 2013, es va formalitzar una 
pròrroga del contracte fins al 30 de juny de 2014 o, en el seu defecte, 
fins que es produís  l'adjudicació del nou expedient, i es va 
actualitzar el preu amb la revaloració anual prevista en el contracte 
inicial. 

 Quant a això, l'Entitat no s'ha atingut a la limitació de la vigència 
contractual establida en l'article 303 del TRLCSP, mentre que les 
pròrrogues del contracte han superat el termini d'un any fixat 
originàriament. 

 Si bé en 2014 s'han tramitat dos expedients de contractació per a la 
prestació dels referits serveis per un preu ajustat a les noves 
necessitats, aquests procediments han sigut declarats deserts, per 
la qual cosa s'han acordat noves pròrrogues del contracte originari. 

 Pel que fa a les despeses realitzades en 2013 en execució d'aquest 
contracte, hem observat que s'han facturat serveis addicionals per 
74.913 euros més IVA, previstos contractualment, l'aprovació prèvia 
dels quals per part de l'òrgan competent no s'ha efectuat. 

d) Quant a l'execució del contracte 2012/02, el 29 de juliol de 2013, el 
Consell de Liquidació de RTVV va acordar que el contractista 
continués prestant el servei de neteja, una vegada finalitzada la 
vigència del contracte —el 15 d'agost de 2013— durant els tres 
mesos següents fins al 15 de novembre de 2013. 

 Posteriorment, el 21 de novembre de 2013 es formalitza una 
pròrroga fins al 15 d'agost de 2014, en la qual es manté el preu del 
contracte aplicant la revalorització que s'hi preveia. 

 En 2014 s'ha tramitat un nou expedient de contractació mitjançant  
un procediment obert amb un preu ajustat a les noves necessitats 
que ha sigut declarat desert, raó per la qual s'ha acordat una nova 
pròrroga del contracte originari. 

e) El 15 de juny de 2013 va finalitzar la vigència del 2012/05 sense que 
RTVV, SAU n'haja acordat la pròrroga o la nova licitació, ja que 
entenien que no resultava necessària la prestació del servei 
contractat al seu dia. 

f) Amb caràcter general, s'han observat retards significatius des de la 
recepció de la factura fins a la seua conformitat, tret de 
determinades factures en execució del contracte anterior 2012/05 
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que han sigut conformades amb anterioritat a la completa prestació 
del servei. 

g) Les pròrrogues dels contractes indicats en els apartats anteriors no 
han sigut comunicades el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

6.6.3 Altres aspectes 

A fi de verificar la integritat de la informació contractual subministrada i 
avaluar l'adequat compliment de l'article 86 del TRLCSP, s'ha realitzat 
una anàlisi de les despeses registrades  en l'exercici per RTVV, SAU i hem 
observat les incidències següents: 

- S'han contractat directament sense atendre els principis i normes 
establits en el TRLCSP, serveis d'enregistrament de notícies 
(operadors de cambres i equipament) per imports superiors a límit 
màxim establit en la dita Llei per a tramitar contractes menors. Les 
despeses més significatives per proveïdor han puja a 156.696 euros, 
62.878 euros i 24.413 euros. 

- L'incompliment anterior també s'ha posat de manifest en la 
contractació de despeses de reparació i conservació de l'equip 
tècnic per 291.713 euros; despeses de lloguer de vehicles amb dos 
proveïdors per 196.864 euros i 109.167 euros, i despeses d'agència de 
viatges per 23.914 euros. 

- Les despeses registrades en concepte d'agència de notícies que han 
pujat a 588.165 euros, haurien d'haver-se contractat amb la 
tramitació prèvia del preceptiu expedient de contractació, 
justificant, si escau, l'excepcionalitat de la inaplicació dels principis 
licitatoris.  

- Les despeses del servei de ràdio-taxi prestats pel mateix proveïdor, 
per un import de 88.447 euros, haurien d'haver sigut contractats 
atenent el que disposa l'article 88 del TRLCSP. 

6.7 Anàlisi dels expedients d'adquisició de programes  

6.7.1 Adquisició de programes 

Hem analitzat l'adquisició de dos programes, les despeses dels quals 
representen el 97,1% del total de despeses registrades per aquest 
concepte. Les despeses del "Programa 1", han pujat a 901.587 euros i 
corresponen a la compra de trenta capítols d'una sèrie de ficció. Les 
despeses del "Programa 2", per un import de 184.086 euros, obeeixen a 
l'adquisició d'una coproducció de ficció juntament amb les televisions 
autonòmiques, d'una sèrie de cinquanta capítols. 
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Programa 1 

El 19 de setembre de 2013 se subscriu un contracte d'adquisició en 
exclusiva i amb facultat de cessió a tercers dels drets d'explotació de 
trenta capítols de la onzena temporada d'una sèrie de ficció per un 
import d'1.767.746 euros més IVA. De la revisió de l'expedient s'han 
posat de manifest els aspectes següents: 

- La memòria justificativa de la contractació es troba sense signar. 

- En el document "expedient de despesa" (abans denominat 
"sol·licitud de despesa") no consta, tal i com demana la normativa 
interna, que s'haja efectuat l'examen de la documentació aportada i 
la seua consegüent avaluació per part de les unitats administratives 
corresponents (pressupostos i gestió). 

- La proposta d'adjudicació de la mesa de contractació, la resolució 
de l'òrgan de contractació i la formalització del contracte s'efectuen 
el mateix dia. 

- En la valoració del preu del programa no es té en compte l'obligació 
de vendre a la productora a un preu determinats els espais 
publicitaris generats pel programa i, per tant, el cost addicional 
consegüent per a RTVV, SAU per ingressos deixats de percebre. 

- En l'expedient no s'acredita el compliment de la clàusula 
contractual per la qual RTVV, SAU ha d'aprovar abans de 
l'enregistrament dels capítols, els guions definitius, escaletes, 
localitzacions, repartiment d'actors i actrius, mitjans tècnics i 
artístics, veus en off, crèdits i rètols. No s'acredita tampoc el 
compliment dels requisits tècnics i de qualitat dels materials que 
s'han d'utilitzar. 

- El contracte no s'ha inscrit en el Registre de Contractes de la 
Generalitat. 

- Després de l'anunci de la Generalitat de liquidació de RTVV, SAU. 
L'empresa productora decideix suspendre l'enregistrament de 
capítols addicionals als ja rodats o en curs de rodatge, com consta 
en l'informe de la productora delegada nomenada per RTVV, SAU, 
que es troba sense signar. En aquest informe s'indica que s'han 
lliurat vuit capítols, dels quals sols se n'han emès tres i que s'han 
enregistrat seqüències d'altres capítols que podrien correspondre a 
dos capítols complets). 

 A 31 de desembre de 2013, RTVV, SAU ha comptabilitzat la despesa 
meritada pendent de facturar. En 2014 l'empresa productora ha 
presentat tres certificats de costos distints perquè els accepte la 
Societat. A la data de realització del present treball, l'últim certificat 
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de costos, de data 30 de juliol de 2014, pujava a 956.365 euros. 
Aquest certificat juntament amb la corresponent documentació  
justificativa ha sigut objecte de comprovació per part del servei 
tècnic de RTVV, SAU, qui ha elaborat un informe en el qual 
s’accepten costos per menor import. 

 Com a resultat de la revisió efectuada per aquesta Sindicatura de 
Comptes de la documentació anterior, s'ha observat l'existència de 
justificants per un import conjunt de 357.806 euros, en concepte de 
despeses de personal, que haurien d'haver-se acreditat amb les 
corresponent nòmines en comptes de mitjançant dues factures 
emeses a nom d'una entitat distinta a l'empresa productora amb la 
qual no s'ha formalitzat el vincle contractual inicialment previst. 
També s'han presentat costos per 59.858 euros que no s'ajusten a 
les exigències pressupostàries previstes en el contracte. 

Programa 2  

El 13 de juny de 2013, RTVV, SAU subscriu juntament amb la resta de 
televisions autonòmiques que integren la FORTA, un contracte per a la 
coproducció de 120 episodis d'una sèrie de ficció, per un import global de 
2.700.000 euros, del qual a RTVV, SAU li correspon un 6,818%, és a dir 
184.086 euros. En la revisió d'aquest expedient s'han posat de manifest 
els aspectes següents: 

- Tal com resulta preceptiu, no consta que la Comissió de Programes 
haja aprovat aquesta adquisició. 

- La sol·licitud de despesa s'ha formalitzat amb posterioritat a la 
signatura del contracte i no ve acompanyada d'un informe 
explicatiu que motive l'adquisició. 

- En l'expedient no hi ha evidència documental de la designació de 
dos productors delegats per les televisions autonòmiques ni, per 
tant, que aquests hagen donat el vistiplau a l'execució de la 
despesa, tal com s'estableix en el contracte. 

- El contracte no s'ha inscrit en el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

- La recepció dels materials s'ha produït  amb posterioritat al 
tancament de RTVV, SAU, raó per la qual no s'ha emès cap episodi 
de la sèrie. 

6.7.2 Seguiment dels exercicis anteriors 

Les incidències posades de manifest en l'informe de fiscalització de 
l'exercici de 2012 respecte als programes examinats, no han sigut 
esmenades per RTVV, SAU, a la data d'elaboració del present Informe.  
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències 
més significatives, resultat del treball de fiscalització.  

Tenint en compte que RTVV i RTVV, SAU estan en procés de dissolució i 
liquidació, no hem estimant adient efectuar recomanacions per a 
millorar la gestió. No obstant això, en els diferents apartats  d'aquest 
Informe indiquem les deficiències i debilitats en els processos de gestió 
de les dues entitats, així com les millores posades de manifest en el curs 
de la fiscalització.  

 


