ORTA I RTVA, SA
ORTA
Liquidació pressupostària i comptes anuals
Observacions específiques a l’exercici 1999
El balanç i el compte del resultat economicopatrimonial no incorporen a efectes
comparatius en cadascuna de les partides, a més de les xifres de l’exercici, les
corresponents a l’exercici anterior. No obstant, l’ORTA presenta els quadres titulats
“Comparatiu del balanç de situació 1998-1999” i “Comparatiu de l’estat de resultats 19981999” que s’han incorporat al present informe.
El compte del resultat economicopatrimonial, el quadre de finançament i l’estat del
romanent de tresoreria no han estat formulats d’acord amb el PGCP.
L’ORTA comptabilitza a l’actiu del balanç, al compte “Deutors pressupostaris-clients”, un
import de 24.356.568 pessetes que correspon al valor nominal dels contractes de
publicitat signats amb els clients, minorat pels imports efectivament cobrats.
Alhora en un compte de passiu anomenat “Partides pendents d’aplicació” es registra un
import de 10.997.382 pessetes que correspon a la part dels mateixos contractes pendents
de meritar.
Si la comptabilització dels drets a cobrar per publicitat s’hagués efectuat en funció de la
facturació dels drets meritats pendents de cobrament, el saldo del compte “Deutors
pressupostaris-clients” hauria estat de 13.359.186 pessetes, reduint-se en 10.997.382
pessetes amb càrrec al compte “Partides pendents d’aplicació”.
Liquidació del pressupost. Exercici 1999.
LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
(Imports en milers de pessetes)
Classificació econòmica
1 Despeses de personal
2 Consum de béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
Despeses de funcionament
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
Despeses d'inversió
Total despeses

Pressupost Modificacions Pressupost
inicial
final (1)
266.063
1.636
267.699
113.077
18.939
132.016
300
300
379.440
20.575
400.015
30.852
30.852
30.852
410.292

20.575

Liquidat
Crèdits no util. % d'execució
(2)
(3)=(1)-(2)
(2)/(1)
252.393
15.306
94,28%
122.402
9.614
92,72%
557
(257)
185,67%
375.352
24.663
93,83%
25.313
5.539
82,05%

30.852

25.313

5.539

82,05%

430.867

400.665

30.202

92,99%

LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS
(Imports en milers de pessetes)
Classificació econòmica
3
4
5
7

Modificacions

Pressupost
inicial

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital

Pressupost
final (1)

0

0

Liquidat
(2)
10.952

299.440
80.000
30.852

299.440
80.000
30.852

299.440
68.234
25.313

410.292

403.939

Total d'ingressos
410.292
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ORTA.

Comptes Anuals. Exercici 1999.
BALANÇ. EXERCICI 1999.
(Imports en pessetes)

ACTIU
IMMOBILITZAT
Immobilitzacions immaterials
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Amortització acumulada immobilitzacions immaterials
Immobilitzacions materials
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per a procés d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Amortització acumulada immobilitzacions materials
ACTIU CIRCULANT
Deutors
Deutors pressupostaris – Clients
Deutors no pressupostaris
Altres deutors
Provisió per a insolvències
Tresoreria
Caixa
Bancs i institucions de crèdit
Ajustaments per periodificació
Despeses anticipades
TOTAL ACTIU

1999
497.793.755
822.534
959.145
596.416
(733.027)
496.971.221
477.817.588
31.028.036
212.954.087
753.806
1.188.929
121.756.197
25.375.031
9.492.132
51.116.647
(434.511.232)
62.682.516
41.251.254
24.356.568
17.959.867
163.540
(1.228.721)
20.120.804
62.467
20.058.337
1.310.458
1.310.458
560.476.271

% d'execució
Variació
(2)/(1)
(3)=(2)-(1)
10.952
0 100,00%
85,29%
(11.766)
82,05%
(5.539)
(6.353)

98,45%

PASSIU
FONS PROPIS
Resultats d'exercicis anteriors
Romanent
Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
Subvencions oficials de capital
CREDITORS A CURT TERMINI
Creditors comercials
Proveïdors
Altres deutes no comercials
Remuneracions pendents de pagament
Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals
Organismes de la Seguretat Social creditors
Partides pendents d'aplicació
TOTAL PASSIU

1999
7.703.610
9.212.247
9.212.247
(1.508.637)
494.130.953
494.130.953
58.641.708
40.434.943
40.434.943
18.206.765
507.678
654.068
6.047.637
10.997.382
560.476.271

Font: ORTA
COMPARATIU DEL BALANÇ DE SITUACIÓ 1998-1999.
(Imports en milers de pessetes)

ACTIU
Cost immobilitzat
Amortitzacions acumulades
Actiu immobilitzat
Deutors
Tresoreria
Ajustos per periodificacions
Actiu circulant

TANCAMENT 1998
IMPORT
%
907,725
(310,706)

TANCAMENT 1999
IMPORT
%
933,038
(435,244)

597,019 95,04%

497,794 88,82%

VALORACIÓ
VAL.
ABS.
REL. %
25,313
(124,538)
(99,225)

-16,62%
87,91%

21,952

3,49%

41,251

7,36%

19,299

8,383

1,33%

20,121

3,59%

11,738 140,02%

883

0,14%

1,311

0,23%

31.218

4,96%

62,683 11,18%

48,47%

31.465 100,79%

Total Actiu

628.237 100,00%

PASSIU
Capital i reserves

110,616

9,212

Capital i reserves

110,616 17,61%

9,212

1,64%

(101,404)

-91,67%

(101,404) -16,14%

(1,508)

-0,27%

99,896

98,51%

7,704

1,37%

(1,508)

-16,37%

Resultat de l'exercici
Fons propis

9,212

1,47%

560,477 100,00%

428

(67,760)

-10,78%

(101,404)

Subvencions oficials de capital

587,632

494,131

(93,501)

Ingres a distribuir varis exerc.

587,632 93,54%

494,131 88,17%

(93,501)

-15,91%

Creditors comercials
Provisions
Exigible a curt termini
Total passiu

24,228

3,86%

40,435

7,21%

16,207

66,89%

7,165

1,14%

18,207

3,25%

11,042

154,11%

31,393

5,00%

58,642 10,46%

27,249

86,80%

560,477 100,00%

(67,760)

-10.78%

628,237 100,00%

Font: ORTA
COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL. EXERCICI 1999.
(Imports en pessetes)

TOTAL GENERAL DE DESPESES
Despeses de personal
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat social a càrrec de l’empresa
Altres despeses socials
Prestacions socials
Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat
Amortització de l’immobilitzat immaterial
Amortització de l’immobilitzat material
Altres despeses d'explotació
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Transports
Primes d’assegurances
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Altres tributs
Variació provisions tràfic i pèrdues de crèdits incobrables
Dotació a la provisió per a insolvències
BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ
Despeses financeres i despeses assimilades
Interessos de deutes a curt termini
Interessos per descompte d’efectes
Altres despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Diferències negatives de canvi
RESULTATS FINANCERS POSITIUS
BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
Despeses extraordinàries
Despeses extraordinàries
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors
RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS
RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)

1999
500.381.712
252.392.614
216.683.389
4.640.996
28.771.579
497.000
1.799.650
124.538.757
236.240
124.302.517
122.418.586
14.524.188
14.522.909
13.204.188
850.102
3.320.678
2.344.756
25.030.713
48.393.852
227.200
(150.000)
(150.000)
0
549.502
436.382
22.913
90.207
7.788
7.788
0
0
0
0
624.465
624.465
119.623.435
0

1999
498.873.075
78.964.192
86.962.814
(7.998.622)
299.440.000
299.440.000
120.795.765
220.983
220.983
336.307
121.132.072
119.067.000
119.067.000
0
0
1.180.900
1.180.900
0
1.508.637

TOTAL GENERAL D'INGRESSOS
Import net de la xifra de negocis
Prestacions de serveis
Devolucions de vendes i operacions similars
Altres ingressos d'explotació
Subvencions oficials a l’explotació
PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ
Altres interessos i ingressos assimilats
Altres ingressos financers
RESULTATS FINANCERS NEGATIUS
PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici
Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici
Ingressos extraordinaris
Ingressos extraordinaris
Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors
Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors
RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS
RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)
Font: ORTA
COMPARATIU DE L'ESTAT DE RESULTATS 1998-1999.
(Imports en milers de pessetes)

TANCAMENT 1998
IMPORT
%
Ingressos de l'explotació
Prestacions de serveis
Subvencions oficials
Per serveis diversos

Despeses de l'explotació
Aprovisionaments
Personal
Amortitzacions
Altres despeses
Variació prov. Tràfic i perd. cred. In.

Superàvit / Dèficit Operatiu
Ingressos Financers (nets)
Superàvit / Dèficit Explotació
Resultats Extraordinaris
Benefici de l'exercici
Font: ORTA

TANCAMENT 1999 VALORACIÓ
IMPORT
%
ABS.

VAL.
REL.%

77,556
179,910

16.29%
37.80%
0.00%

78,964
299,440

15.83%
60.02%
0.00%

1,408
119,530

1.82%
66.44%
0.00%

257,466

54.09%

378,404

75.85%

120,938

46.97%

243,925
222,713
109,099
1,379

0.00%
51.24%
46.79%
22.92%
0.29%

252,393
124,539
122,418
(150)

0.00%
50.59%
24.96%
24.54%
0.03%

8,468
(98,174)
13,319
(1,529)

0.00%
3.47%
-44,08%
12.21%
-110.88%

577,116 121.24%

499,200

100.06%

(77,916)

-13.50%

(319,650) -67.15%

(120,796)

-24.21%

198,854

62.21%

0.18%

(336)

-0.07%

(1,216)

-138.18%

(318,770) -66.97%

(121,132)

-24.28%

197,638

62.00%

45.66%

119,624

23.98%

(97,742)

-44.97%

(101,404) -21.31%

(1,508)

-0.30%

99,896

98.51%

880

217,366

QUADRE DE FINANÇAMENT. EXERCICI 1999.
(Imports en pessetes)

Exercici
Conceptes
Immobilitzat immaterial
Immobilitzat material
AA del Immob. Immaterial
AA del Immob. material

1998

1999

Diferències
"+A" , "-P"
"-A" , "+P"

1.314.561
906.409.980
(496.787)
(310.208.715)

1.555.561
931.482.453
(733.027)
(434.511.232)

241.000
25.072.473

Reserves

110.616.097

9.212.247

101.403.850

Subvencions de capital

587.631.961

494.130.953

93.501.008

(101.403.850)

(1.508.637)

Pèrdues i guanys

Ajustaments
+

241.000
25.072.473
236.240
124.302.517

236.240
124.302.517

101.403.850

93.501.008

(99.895.213)

99.895.213

Ajustaments

Total
Excés d’orígens sobre aplicacions : de 4.215.639 pessetes

-

Variació fix
Aplicació
Origen

123.030.120

220.218.331

24.643.544

224.433.970

224.433.970

123.030.120

118.814.481

123.030.120

Variació del capital circulant

Augments

Disminucions

1- Existències
2- Deutors
Deutors pressupostaris
Deutors no pressupostaris
Provisió per insolvència
Altres deutors

19.009.010
150.000
163.540

3- Creditors
Creditors
Altres deutes

16.206.891
11.064.708

4- Inversions financeres tempor.
5- Emprèstits i altres deutes c.t.
6- Altres comptes no bancaris
7- Tresoreria
Bancs
Caixa

11.696.138
41.430

8- Ajustaments per periodificació

427.120

Total
31.487.238
Variació del capital circulant : 4.215.639 pessetes d'augment

27.271.599

Font: ORTA
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA. EXERCICI 1999
(Imports en pessetes)

CONCEPTES
Drets pendents de cobrament
Deutors
Provisions
Obligacions pendents de pagament
Creditors
Altres deutes no comercials
Fons líquids
Tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORTS
42.561.712
41.251.254
1.310.458
58.641.708
40.434.943
18.206.765
20.120.804
20.120.804
4.040.808

Font: ORTA

ORTA
Observacions específiques a l’exercici 2000 (1 de gener a 24 d’agost)
El compte del resultat economicopatrimonial, el quadre de finançament i l’estat del
Romanent de Tresoreria no han estat formulats d’acord amb el PGCP.

L’entitat comptabilitza a l’actiu del balanç, al compte “Deutors pressupostaris-clients”, un
import de 30.675.065 pessetes que correspon al valor nominal dels contractes de publicitat
signats amb els clients, minorat pels imports efectivament cobrats.
Alhora en un compte de passiu anomenat “Partides pendents d’aplicació” es registra un
import de 20.043.986 pessetes que correspon a la part dels mateixos contractes pendents
de meritar.
Si la comptabilització dels drets a cobrar per publicitat s’hagués efectuat en funció de la
facturació dels drets meritats pendents de cobrament, el saldo del compte “Deutors
pressupostaris-clients” hauria estat de 10.631.079 pessetes, reduint-se en 20.043.986
pessetes amb càrrec al compte “Partides pendents d’aplicació”.
Liquidació del pressupost. (d'1 de gener a 24 d'agost de 2000).
LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
(Imports en milers de pessetes)
Classificació econòmica
1 Despeses de personal
2 Consum de béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
Despeses de funcionament
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
Despeses d'inversió
Total despeses

Pressupost Modificacions
inicial

Pressupost
final

Liquidat

No liquidat Ajustaments
(1)

Romanents

268.220
116.425
350
384.995
28.280

512
10.833
0
11.345
0

268.732
127.258
350
396.340
28.280

172.804
78.733
113
251.650
20.705

95.928
48.525
237
144.690
7.575

0
0
0
0
0

95.928
48.525
237
144.690
7.575

28.280

0

28.280

20.705

7.575

0

7.575

413.275

11.345

424.620

272.355

152.265

0

152.265

LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS
(Imports en milers de pessetes)
Classificació econòmica
3
4
5
7

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital

Pressupost Modificacions
inicial

Pressupost
final

Liquidat

Romanents

197.591
46.969
20.705

(6.006)
107.404
33.031
7.575

6.006
0
15.375
0

0
107.404
48.406
7.575

271.271

142.004

21.381

163.385

0

0

0

6.006

304.995
80.000
28.280

0
0
0

304.995
80.000
28.280

0

413.275

Total d'ingressos
413.275
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’ORTA.

No liquidat Ajustaments
(1)

Nota: (1)Drets liquidats per conceptes no previstos al pressupost inicial d'ingressos. S'ha d'ajustar per a no modificar el pressupost
d'ingressos pendent d'execució.

Comptes Anuals. Exercici tancat a 24 d’agost de 2000.
BALANÇ. A 24 D’AGOST DE 2000.
(Imports en pessetes)

ACTIU
IMMOBILITZAT
Immobilitzacions immaterials
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Amortització acumulada immobilitzacions immaterials
Immobilitzacions materials
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per a procés d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Amortització acumulada immobilitzacions materials
ACTIU CIRCULANT
Deutors
Deutors per drets reconeguts
Deutors a curt termini per ajornament
Provisió per a insolvències
Fiances a curt termini
Tresoreria
Caixa
Bancs i institucions de crèdit
Ajustaments per periodificació
Despeses anticipades
TOTAL ACTIU
PASSIU
FONS PROPIS
Resultats d'exercicis anteriors
Romanent
Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS
Subvencions oficials de capital
CREDITORS A CURT TERMINI
Creditors comercials
Proveïdors
Altres deutes no comercials
Remuneracions pendents de pagament
Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals
Organismes de la Seguretat Social creditors
Partides pendents d'aplicació
Ajustaments per periodificació
TOTAL PASSIU
Font: ORTA

24-VIII-00
438.324.397
767.133
959.145
610.841
(802.853)
437.557.264
477.817.588
42.887.090
212.954.087
846.467
1.188.929
122.036.484
28.253.777
10.790.797
55.397.611
(514.615.566)
173.171.400
35.206.672
30.675.065
5.127.407
(1.228.721)
632.921
133.388.267
25.351
133.362.915
4.576.461
4.576.461
611.495.797
24-VIII-00
5.331.752
7.703.610
7.703.610
(2.371.857)
435.743.755
435.743.755
170.420.289
27.531.201
27.531.201
35.484.933
10.169.482
743.022
4.528.443
20.043.986
107.404.155
611.495.797

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL. 1 DE GENER A 24 D’AGOST DE 2000.
(Imports en pessetes)

TOTAL GENERAL DE DESPESES
Despeses de personal
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de l’empresa
Altres despeses socials
Prestacions socials
Dotacions per a amortitzacions de l'immobilitzat
Amortització despeses d’establiment
Amortització de l’immobilitzat immaterial
Amortització de l’immobilitzat material
Altres despeses d'explotació
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Transports
Primes d’assegurances
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Altres tributs
Variació provisions tràfic i pèrdues de crèdits incobrables
Dotació a la provisió per a insolvències
BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ
Despeses financeres i despeses assimilades
Interessos de deutes a curt termini
Interessos per descompte d’efectes
Altres despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Diferències negatives de canvi
RESULTATS FINANCERS POSITIUS
BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors
RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS
RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS)

332.315.777
172.804.108
150.457.181
865.204
19.669.971
537.774
1.273.978
80.174.160
0
69.826
80.104.334
78.778.506
8.409.850
8.509.754
13.809.356
545.576
2.135.088
1.584.969
11.765.536
31.771.977
246.400
0
0
0
113.353
3.886
28.342
81.125
70
70
53.262
0
445.580
445.580
78.932.494
0

TOTAL GENERAL D'INGRESSOS
Import net de la xifra de negocis
Prestacions de serveis
Devolucions de vendes i operacions similars
Altres ingressos d'explotació
Subvencions oficials a l’explotació
PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ
Altres interessos i ingressos assimilats
Altres ingressos financers
Diferències positives de canvi
Diferències positives de canvi
RESULTATS FINANCERS NEGATIUS
PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici
Subvencions de capital transferides al resultat de l'exercici
Beneficis de l'immobilitzat immaterial i material
Beneficis procedents de l'immobilitzat material
Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors
Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors
RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS
RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)

329.943.919
52.808.315
54.415.315
(1.607.000)
197.590.845
197.590.845
81.357.614
166.685
166.685
1
1
0
81.304.351
79.092.000
79.092.000
50.000
50.000
236.074
236.074
0
2.371.857

Font: ORTA

QUADRE DE FINANÇAMENT. EXERCICI DE L'1 DE GENER AL 24 D'AGOST DE 2000.
(Imports en pessetes)

Conceptes
Immobilitzat immaterial
Immobilitzat material
AA del Immob. Immaterial
AA del Immob. material

Reserves

Subvencions de capital

Pèrdues i guanys

Exercici
Diferències
Ajustaments
1999
2000
"+A" , "-P" "-A" , "+P"
+
1.555.561
1.569.986
14.425
931.482.453 952.172.830 20.690.377
(733.027)
(802.853)
69.826
69.826
(434.511.232) (514.615.566)
80.104.334 80.104.334

9.212.247

494.130.953

(1.508.637)

7.703.610

1.508.637

58.387.198

863.220

863.220

Ajustaments

77.802.303

Creditors comercials
Creditors no comercials

40.434.943
18.206.765

27.531.201 12.903.742
35.484.933

Deutors

41.251.254

1.310.458

Ingressos anticipats
Despeses anticipades
Tresoreria

20.120.804

Variació circulant
Aplicació
Origen

1.508.637

435.743.755 58.387.198

(2.371.857)

Variació fix
Aplicació
Origen
14.425
20.690.377

77.802.303
12.903.742

17.278.168

17.278.168

35.206.673

6.044.581

6.044.582

107.404.155
4.576.461

107.404.155

107.404.155

3.266.003

3.266.003

133.388.267 113.267.462

13.267.463

Total
210.901.064 210.901.064 80.174.160 80.174.160 79.092.000 77.802.303 129.437.208 130.726.905
Variació del fix : excés d'aplicacions sobre orígens :
1.289.697
Variació del capital circulant : excés d'orígens sobre aplicacions :
1.289.697
Font: ORTA

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA. 24 D’AGOST DE 2000
(Imports en pessetes)

CONCEPTES
Drets pendents de cobrament
Deutors
Ajustos per periodificacions
Obligacions pendents de pagament
Creditors
Altres deutes no comercials
Ajustos per periodificació
Fons líquids
Tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORTS
39.783.133
35.206.672
4.576.461
170.420.289
27.531.201
35.484.933
107.404.155
133.388.266
133.388.266
2.751.110

Font: ORTA

Conclusions i recomanacions:
A part de les que es desprenen directament de les observacions que s’ha ressenyat per
cada exercici en l’apartat corresponent a les liquidacions pressupostàries i als comptes
anuals, no s’ha considerat oportú formular altres conclusions o recomanacions, tenint en
compte que aquesta entitat parapública es va extingir a partir de la creació de RTVA,SA,
durant l’exercici 2000.
Aquestes, i el seguiment de les recomanacions d’anys anteriors, han estat recollides dins
de l’informe relatiu a RTVA,SA.

RTVA,SA
Liquidació pressupostària i comptes anuals
Observacions específiques a l’exercici 2000 (25 d’agost a 31 de desembre)
- El balanç i el compte del resultat economicopatrimonial no incorporen a efectes
comparatius en cadascuna de les partides, a més de les xifres de l’exercici, les
corresponents a l’exercici anterior. No obstant, RTVA,SA presenta els quadres titulats
“Comparatiu del balanç de situació 1999-2000” i “Comparatiu de l’estat de resultats 19992000” que s’han incorporat al present informe.
- El compte del resultat economicopatrimonial, el quadre de finançament i l’estat del
Romanent de Tresoreria no han estat formulats d’acord amb el PGCP.
- El 13 d’abril de 2000 s’aprovà la Llei de radiodifusió pública i de creació de la societat
pública RTVA,SA on es disposava que tots els béns que en aquell moment estaven en
possessió o eren de titularitat de l’ORTA, serien adscrits –segons quedava establert a la
disposició transitòria segona– a la nova societat pública i l’ORTA s’extingiria en el moment
en què fos efectiu el funcionament dels organismes i societats contemplats en la llei.
El mes d'agost de 2000, el Govern va decretar l'adscripció dels béns públics a la societat
pública RTVA,SA, fet que va comportar la liquidació pressupostària i el tancament
comptable de l'ORTA a 24 d'agost. A partir d’aquesta data, la nova societat RTVA,SA es
subrogava en tots els drets i obligacions i per tant tenia l'obligació de gestionar fins al 31

de desembre de 2000 el pressupost restant de la liquidació que es va realitzar amb data
24 d'agost de 2000.
Donant compliment a la legislació reguladora, la nova societat –que esdevé continuadora
de l’entitat que s’extingeix– ha incorporat com a balanç d’obertura, el balanç de tancament
de l’ORTA formulat a 24 d’agost de 2000, seguint aquests criteris:
-

Valoració dels actius immobilitzats: han estat incorporats pel seu valor
comptable a la data de referència, registrant com a preu d’adquisició el mateix pel
que figuraven comptabilitzats a l’ORTA i incorporant els fons d’amortització
acumulada en la mateixa data.

-

Valoració del patrimoni net: Com a patrimoni net inicial, s’ha incorporat el
romanent dels resultats acumulats per l’ORTA des del seu inici fins a la seva
extinció.

-

Valoració dels drets i obligacions: s’han incorporat pels mateixos imports que
figuraven comptabilitzats al balanç a la data d’extinció de l’ORTA.

Alhora, pel que fa a la gestió pressupostària, el pressupost de despeses de RTVA,SA
incorpora com a crèdits inicials els romanents del pressupost de despeses de l’ORTA,
pendents d’execució, a 24 d’agost de 2000; i el pressupost d’ingressos, incorpora com a
drets inicials, els romanents de la liquidació del pressupost d’ingressos de l’entitat
extingida en la mateixa data.
Durant l'any 1985 es va traspassar la gestió del Departament de Radiodifusió Sonora i
Televisió a l’ STA. Els actius traspassats van ser incorporats als registres comptables de
l’esmentada entitat, tot i que l'acte administratiu mitjançant el qual l'STA havia de rebre la
plena titularitat dels béns esmentats encara no ha estat realitzat, per la qual cosa la
transmissió no ha estat jurídicament formalitzada.
La Llei de creació de l'ORTA, de 30 d’octubre de 1989, preveia el traspàs a aquesta
entitat dels actius referents a la radiodifusió i televisió, registrats comptablement en l'actiu
de l’ STA, prèvia la realització d'un estudi.
El 6 de setembre de 1995, es publicà el Decret de dissolució de l’Entitat Nacional
Andorrana de Radiodifusió (ENAR) de 31 d’agost del mateix any 1995, mitjançant l’article
2 del mateix, “tots els béns mobles i immobles, materials i immaterials, equips,
instal·lacions de l’ENAR que no hagin estat transferits a l’ORTA li són transferits a partir
de la publicació d’aquest Decret”.
Malgrat tot, els béns del Departament de Radiodifusió Sonora i Televisió encara són
integrats als actius de l'STA, donat que amb anterioritat a la data d’extinció de l’ORTA no
s’ha arribat a produir la realització efectiva del contingut de les diferents disposicions
envers aquests actius, i la Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la
societat pública de RTVA,SA no conté cap regulació al respecte.
- Des de l’inici de la seva activitat fins a la data de tancament de l’exercici RTVA,SA ha
generat unes pèrdues de 104.334.271 pessetes. Les causes que han determinat la
generació d’aquests resultats negatius han estat motivades perquè dels 107,404 milions

de pessetes que l’entitat tenia previst rebre del Govern com a transferències corrents,
únicament han estat rebuts per aquest concepte, 7,404 milions de pessetes. El Govern ha
aplicat el diferencial de 100 milions de pessetes al desemborsament del capital i per tant –
encara que no genera desequilibri pressupostari- no pot integrar-se com a ingrés al
compte del resultat economicopatrimonial.
- La societat comptabilitza a l’actiu del balanç, al compte “Deutors pressupostaris-clients”,
un import de 26.996.273 pessetes que correspon a valor nominal dels contractes de
publicitat signats amb els clients, minorat pels imports efectivament cobrats.
Alhora en un compte de passiu anomenat “Partides pendents d’aplicació” es registra un
import de 14.726.965 pessetes que correspon a la part dels mateixos contractes pendents
de meritar.
Si la comptabilització dels drets a cobrar per publicitat s’hagués efectuat en funció de la
facturació dels drets meritats pendents de cobrament, el saldo del compte “Deutors
pressupostaris-clients” hauria estat de 12.269.308 pessetes, reduint-se en 14.726.965
pessetes amb càrrec al compte “Partides pendents d’aplicació”.
Liquidació del pressupost. (de 25 d'agost a 31 de desembre de 2000)
LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES
(Imports en milers de pessetes)
Classificació econòmica
1 Despeses de personal
2 Consum de béns corrents i serveis
3 Despeses financeres
Despeses de funcionament
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
Despeses d'inversió
Total despeses

Inicial
RTVA

Modificacions Definitiu
(1)

Liquidat
(2)

Crèdits no util. %d'execució
(3)=(1)-(2)
(2)/(1)

95.928
48.525
237
144.690
7.575

8.708
6.165
0
14.873
0

104.636
54.690
237
159.563
7.575

104.636
53.388
46
158.070
7.168

0
1.302
191
1.493
407

100,00%
97,62%
19,41%
99,06%
94,63%

7.575

0

7.575

7.168

407

94,63%

152.265

14.873

167.138

165.238

1.900

98,86%

LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS
(Import en milers de pessetes)
Classificació econòmica

Modificacions

Definitiu
(1)

Liquidat
(2)

Variació
(3)=(2)-(1)

%d'execució
(2)/(1)

0
107.404
48.406
7.575
0

5.594
7.404
40.465
7.168
104.607

5.594
(100.000)
(7.941)
(407)
104.607

6,89%
83,60%
94,63%

163.385
Total d'ingressos
163.385
0
Font: Elaboració Pròpia a partir de les dades facilitades per RTVA,SA

165.238

1.853

101,13%

3
4
5
7
8

Taxes i altres ingressos

Inicial
RTVA

Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius Financers

0
107.404
48.406
7.575
0

0
0
0
0
0

Comptes Anuals. Exercici 2000 (25 d’agost a 31 de desembre)
BALANÇ. EXERCICI 2000.
(Imports en pessetes)

ACTIU
IMMOBILITZAT
Despeses d’establiment
Despeses de constitució
Immobilitzacions immaterials
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Amortització acumulada immobilitzacions immaterials
Immobilitzacions materials
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per a procés d'informació
Elements de transport
Altre immobilitzat material
Amortització acumulada immobilitzacions materials
ACTIU CIRCULANT
Deutors
Deutors per drets reconeguts
Deutors a curt termini per ajornament
Provisió per a insolvències
Fiances a curt termini
Tresoreria
Caixa
Bancs i institucions de crèdit
Ajustaments per periodificació
Despeses anticipades
TOTAL ACTIU

Exercici 2000
400.385.115
1.318.106
1.318.106
1.813.954
959.145
1.960.693
(1.105.884)
397.253.055
477.817.588
44.500.058
212.954.087
912.012
1.188.929
122.045.234
28.717.549
10.790.797
57.662.717
(559.335.916)
57.106.515
40.444.105
26.996.273
12.727.832
0
720.000
12.593.175
25.313
12.567.862
4.069.235
4.069.235
457.491.630

PASSIU
FONS PROPIS
Capital subscrit
Patrimoni
Resultats d'exercicis anteriors
Romanent
Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS
EXERCICIS
Subvencions oficials de capital
CREDITORS A CURT TERMINI
Creditors comercials
Proveïdors
Altres deutes no comercials
Remuneracions pendents de pagament
Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals
Organismes de la Seguretat Social creditors
Partides pendents d'aplicació
Ajustaments per periodificació
TOTAL PASSIU
Font: RTVA,SA

Exercici 2000
997.481
100.000.000
100.000.000
5.331.752
5.331.752
(104.334.271)
398.753.749
398.753.749
57.740.400
33.787.737
33.787.737
23.952.663
1.657.646
743.022
6.825.030
14.726.965
0
457.491.630

COMPARATIU DEL BALANÇ DE SITUACIÓ 1999-2000 (1 de gener a 31 de desembre)
(Imports en milers de pessetes)

ACTIU

TANCAMENT 1999 TANCAMENT 2000 VALORACIÓ
PTA
%
PTA
%
ABS.

Despeses de constitució
Cost immobilitzat
Amortitzacions acumulades

933,038
(435,244)

Actiu immobilitzat

1,318
959,509
(560,442)

VAL.
REL. %

1,318
26,471
(125,198)

497,794

88,82%

400,385

87,52%

(97,409)

-19,57%

Deutors

41,251

7,36%

40,444

8,84%

(807)

-1.96%

Tresoreria

20,121

3,59%

12,593

2,75%

(7,528)

-37,41%

1,311

0,23%

4,070

0,89%

2,759

210,45%

62,683

11,18%

57,107

12,48%

(5,576)

-8.89%

457,492 100,00%

(102,985)

-18,37%

100,000
(1.508)

-16.37%

Ajustos per periodificacions

Actiu circulant
Total Actiu

560,477 100,00%

PASSIU
Capital
Reserves

9,212

1.64%

100,000
7,704

21.85%
1.68%

Capital i reserves

9,212

1,64%

107,704

23.53%

98,492 1069,17%

-0,27% (106,706) -23,32%

(105,198) -6976.00%

Resultat de l'exercici
Fons propis

(1,508)
7,704

1,37%

998

0.21%

-87,05%

Subvencions oficials de capital

494,131

Ingres a distribuir varis exerc.

494,131

88.17%

398,754

87,16%

(95,377)

-19,30%

Creditors comercials

40,435

7,21%

33,788

7,39%

(6,647)

-16,44%

Altres deutes

18,207

3,25%

23,952

5,24%

5,745

31,55%

Exigible a curt termini

58,642

10,46%

57,740

12.63%

(902)

1.54%

457,492 100,00%

(102,985)

-18,37%

Total passiu

398,754

(6,706)

560,477 100,00%

(95,377)

Font: RTVA, SA
Nota de RTVA,SA: De la mateixa manera que en el balanç de resultats, comparem períodes temporals complerts.

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL. EXERCICI 2000 (25 d’agost a 31 de desembre)
(Imports en pessetes)

TOTAL GENERAL DE DESPESES
Despeses de personal
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de l’empresa
Altres despeses socials
Prestacions socials
Dotacions per a amortitzacions de l'immobilitzat
Amortització despeses d’establiment
Amortització de l’immobilitzat immaterial
Amortització de l’immobilitzat material
Altres despeses d'explotació
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis de professionals independents
Transports
Primes d’assegurances
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Altres tributs
Variació provisions tràfic i pèrdues de crèdits
incobrables
Dotació a la provisió per a insolvències
BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ
Despeses financeres i despeses assimilades
Interessos de deutes a curt termini
Interessos per descompte d’efectes
Altres despeses financeres
Diferències negatives de canvi
Diferències negatives de canvi
RESULTATS FINANCERS POSITIUS
BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors
Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors
RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS
RESULTAT DE L’EXERCICI (BENEFICIS)

TOTAL GENERAL D'INGRESSOS
Import net de la xifra de negocis
Prestacions de serveis
Devolucions de vendes i operacions similars
Altres ingressos d'explotació
Subvencions oficials a l’explotació
PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ
Altres interessos i ingressos assimilats
Altres ingressos financers
Diferències positives de canvi
Diferències positives de canvi
RESULTATS FINANCERS NEGATIUS
PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES
Subvencions de capital transferides al resultat de
l'exercici
Subvencions de capital transferides al resultat de
l'exercici
Beneficis de l'immobilitzat immaterial i material
Beneficis procedents d'immobilitzat material

Exercici 2000
203.191.380
104.636.087
90.902.468
165.000
11.840.621
1.051.226
676.772
45.107.276
83.895
303.031
44.720.350
53.399.677
5.745.054
4.977.622
4.368.600
352.646
1.280.816
482.500
9.364.159
26.803.280
25.000

0
45.879
581
11.863
33.435
1
1
731.814
0
2.460
2.460
45.391.230
0
Exercici 2000
98.857.109
45.281.570
45.281.570
0
7.404.155
7.404.155
150.457.315
776.656
776.656
1.038
1.038
0
149.725.501
44.158.000
44.158.000
0
0

Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors
Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors
RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS
RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)

1.235.690
1.235.690
0
104.334.271

Font: RTVA,SA
COMPARATIU DE L’ESTAT DE RESULTATS 1999-2000. (1 de gener a 31 de desembre)
(Imports en milers de pessetes)

TANCAMENT 1999
PTA
%
Ingressos de l'explotació
Prestacions de serveis
Subvencions oficials
Per serveis diversos

Despeses de l'explotació
Aprovisionaments
Personal
Amortitzacions
Altres despeses
Variació prov. Tràfic i perd. cred. In.

Ingressos Financers (nets)
Superàvit / Dèficit Explotació
Resultats Extraordinaris
Benefici de l'exercici

VAL.
REL.%

78,964
299,440

15.83%
60.02%
0.00%

98,090
204,995

15.83%
60.02%
0.00%

19,126
(94,445)

24.22%
-31.54%
0.00%

378,404

75.85%

303,085

75.85%

(75,319)

-19.90%

252,393
124,539
122,418
(150)

0.00%
50.59%
24.96%
24.54%
0.03%

277,440
125,281
132,179

0.00%
50.59%
24.96%
24.54%

25,047
742
9,761
150

0.00%
9.92%
0.60%
7.97%
100.00%

35,700

7.15%

-24.21%

(111,019)

-91.91%

785

-0.07%

1,121

333.63%

-24.28% (231,030)

-24.28%

(109,898)

-90.73%

124,324

23.98%

4,700

3.93%

-0.03% (106,706)

-0.30%

499,200 100.06%
Superàvit / Dèficit Operatiu

TANCAMENT 2000 VALORACIÓ
PTA
%
ABS.

(120,796)
(336)
(121,132)
119,624
(1,508)

534,900 100.06%

-24.21% (231,815)
-0.07%

23.98%

(105,198) -6976.00%

Font: RTVA, SA
Nota de RTVA,SA: Per Obtenir un resultat del comparatiu s’ha de realitzar sobre grups homogenis, es a dir el mateix concepte i el
mateix horitzó temporal, així doncs els imports de l’exercici 2000, son dades obtingudes dels dos tancaments que s’han produït durant
aquest any.

QUADRE DE FINANÇAMENT. EXERCICI 2000.
(Imports en pessetes)

Exercici
Conceptes
1999
2000
Despeses constitució
1.318.106
Immobilitzat immaterial
1.555.561
2.919.838
Immobilitzat material
931.482.453 956.588.971
AA del Immob. Immaterial
(733.027) (1.105.884)
AA del Immob. material
(434.511.232) (559.335.916)
Deutors pressupostaris
24.356.568 26.996.273
Deutors a curtb termini per aj. 17.959.867 12.725.832
Anticips de remuneracions
2.000
Provisió per insolvències
(1.228.721)
Altres deutors
163.540
720.000
Caixa
62.467
25.313
Bancs i instit. de crèdit
20.058.337 12.567.862
Ajustos per periodificació
1.310.458
4.069.235
Patrimoni
100.000.000
Reserves
9.212.247
5.331.752
Pèrdues i guanys
(1.508.637) (104.334.271)
Subvencions de capital
494.130.953 398.753.749
Proveïdors
40.434.943 33.787.737
Remuneracions pend. pag.
507.678
1.657.646
Creditors per concep.fiscals
654.068
743.022
Organismes seg. social
6.047.637
6.825.030
Partides pend. d'aplicació
10.997.382 14.726.965
Ajustaments
Total
Excés d'aplicacions sobre orígens:
Excés d’orígens sobre aplicacions:
Font: RTVA, SA

Diferències
Ajustaments
Variació fix
Variació circulant
"+A" , "-P" "-A" , "+P"
+
Aplicació
Origen
Aplicació
Origen
1.318.106
1.318.106
1.364.277
1.364.277
25.106.518
25.106.518
372.857
372.857
124.824.684 124.824.684
2.639.705
2.639.705
5.234.035
5.234.035
2.000
2.000
1.228.721
1.228.721
556.460
556.460
37.154
37.154
7.490.475
7.490.475
2.758.777
2.758.777
100.000.000
100.000.000
3.880.495
3.880.495
102.825.634
118.770.219
15.944.585
95.377.204
95.377.204
6.647.206
6.647.206
1.149.968
1.149.968
88.954
88.954
777.393
777.393
3.729.583
3.729.583
243.705.103 243.705.103 125.197.541 125.197.541 121.847.999 115.944.585 12.604.148 18.507.562
5.903.414
5.903.414

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/00
(Imports en pessetes)

Realitzable

PTA
44.513.340

Exigible a curt termini

PTA
57.740.400

Deutors
Ajustos per periodificació

40.444.105
4.069.235

Creditors
Altres deutes no comercials

33.787.737
23.952.663

Ajustos per periodificació
Disponible

12.593.175

Tresoreria

12.593.175

Romanent de tresoreria

(633.885)

Font: RTVA, SA

Conclusions i recomanacions:
A mes a més de les que es desprenen directament de les observacions que s’ha
ressenyat per cada exercici en l’apartat corresponent a les liquidacions pressupostàries i
als comptes anuals, es formulen les següents:
- RTVA, SA comptabilitza en comptes deutors de “clients” els drets contractuals per
publicitat minorats pels cobraments realitzats, i en comptes creditors de “partides
pendents d’aplicació” la part dels drets contractuals no meritada.
Al no haver-se mantingut el mètode aplicat en l’exercici 1998 per a determinar els drets a
cobrar dels clients – que consistia en la suma algebraica dels saldos dels comptes de
“clients” i “partides pendents d’aplicació”– als balanços a 31 de desembre de 1999, 24
d’agost de 2000 i 31 de desembre de 2000, els epígrafs de deutors pressupostaris i altres
deutes, presenten un excés de saldo de 10.997.382 pessetes, 20.043.986 pessetes i
14.726.965 pessetes, respectivament. Es recomana de comptabilitzar exclusivament els
drets meritats per tal d’aconseguir la imatge fidel de la situació patrimonial.
S’ha donat resposta positiva a les recomanacions formulades pel Consell General en
exercicis anteriors, amb excepció de la que es transcriu a continuació:
- Relació amb el Servei de Telecomunicacions d'Andorra:

Als comptes de creditors figura un saldo a favor de l'STA que correspon a facturació per
enllaços temporals d'exercicis anteriors, no havent-se comptabilitzat facturació
corresponent a l'exercici auditat. L'entitat no atén els pagaments recolzant-se en un
comunicat del Govern a l'STA aturant la facturació corresponent a la cessió temporal
d'actius de l'STA a l'ORTA. L'auditor opina que s'hauria d'arribar a una solució institucional
en la regulació de la cessió d'actius entre ambdues entitats.

Al·legacions
D’acord amb allò que preveu l’article 3 de la Llei del Tribunal de Comptes es va trametre a
RTVA, SA el present informe per tal que pogués presentar les al·legacions que considerés
oportunes.
Es transcriu a continuació la resposta rebuda:

Andorra la Vella, 13 de febrer de 2002

Sr. Carles SANTACREU COMA
President
TRIBUNAL DE COMPTES
C/ Sant Salvador, 10 3r
ANDORRA LA VELLA
Distingit senyor,
Per la present acuso recepció de la vostra carta de data 30 de gener de 2002 i
complimentant amb el que preveu la Llei del Tribunal de Comptes us trameto adjunt,
un redactat que comporta aclariments sobre alguns punts de l’informe elaborat pel
tribunal de Comptes sobre les liquidacions dels comptes de l’O.R.T.A. i de la RTVA,
S.A. corresponents als exercicis 1999 i 2000 i que ens ha estat tramés per a
valoració.
Esperant que aquest aclariments siguin del vostre interès, aprofito l’avinentesa per a
testimoniar-vos la meva més alta consideració.

Enric Castellet Pifarré
Director RTVA, S.A.

Notes aclaridores sobre alguns punts de l’informe elaborat pel Tribunal de Comptes sobre les
liquidacions dels comptes de l’O.R.T.A i de la RTVA, S.A. corresponents als exercicis 1999 i
2000.
Punts a destacar:
1.- “Deutors pressupostaris-clients” i “ Partides pendents d’aplicació” any 1999 i 2000.
Per aquest concepte, s’ha d’esmentar que a partir de l’any 1999, es va canviar el mètode
aplicat durant l’exercici 1998 per determinar els drets a cobrar dels clients segons les
recomanacions de l’auditoria efectuada per FISCAUDI d’aquest mateix any, que diu
textualment :
-“ Per a una presentació més acurada dels estats financers, recomanem a l’entitat que les
diferents partides de balanç es mostrin agrupades d’acord amb la seva naturalesa. En
aquest cas, el saldo del compte “Cobraments diferits a curt termini” hauria de figurar al
passiu del balanç com “Ajustaments per periodificació””.
Aplicació de la recomanació :
L’any 1998 el compte 442/00 “Cobraments diferits a curt termini” passa l’Any 1999 al
compte 555/00 “Cobraments pendents d’aplicació” al passiu del balanç com ajustaments
de periodificació.
En segon lloc, i tenint en compte la recomanació del Tribunal de Comptes, de
comptabilitzar exclusivament els drets meritats, cal destacar que és una pràctica habitual
en la nostra comptabilitat, ja que per aquest motiu dotem un compte d’ajustos per
periodificació, per els ingressos avançats derivats dels contractes de publicitat, que es
meditaran durant l’exercici següent .
Per una altra part, si el motiu d’aquesta recomanació té com a finalitat facturar
exclusivament la part de publicitat radiada cada mes, independentment de l’import total
del contracte i de la seva durada, és una disposició que no es porta a terme actualment, ja
que el nostre sistema de facturació ens obligaria a tenir un volum important de facturació
pendent, amb un risc d’error molt elevat.
Així doncs la solució que estem valorant, és canviar el sistema de facturació, que ens
permeti facturar la publicitat radiada cada mes, i poder així comptabilitzar la factura emesa
mensualment sense tenir en compte la durada del contracte i minimitzant el risc d’errors
administratius.
2.- pel que fa a la liquidació final de l’exercici 2000 amb unes pèrdues de 104.334.271.pta, la principal raó ha estat el següent:
El segon semestre de l’any 2000 va ser el període on es va produir el tancament de
l’O.R.T.A. i la creació de RTVA, S.A.
El Govern va transferir una partida econòmica destinada a dotar de capital social a la nova
RTVA, S.A.

No va quedar clar, si el desembossament d’aquest capital social, modificava la
“Transferència Corrent” que el M.I. Consell General en el seu dia havia aprovat, ja que
dels 107.404 milions de pessetes que l’entitat tenia previst rebre del Govern com a
transferències corrents, únicament va rebre 7.404 milions de pessetes.
Com a conseqüència d’aquesta situació i a l’entendre, que RTVA, S.A. no havia rebut part
de les transferències destinades a cobrir les despeses de l’exercici 2000, es va fer servir
aquest capital per a finançar les despeses corrents pressupostades dins aquest exercici.
RTVA, S.A. disposava el dia 25 d’agost de 2000 d’uns fons propis (capital social) de
105.331.752.-pta, com a resultat de la situació més amunt esmentada el dia 31 de
desembre de 2000 és a dir quatre mesos desprès de la creació de RTVA, S.A., una
vegada tancat l’exercici 2000 i liquidat el capítol “despeses corrents” la ràdio i la televisió
pública disposava d’uns fons propis de 997.481.-pta.
Situació evidenciada en el “balanç de situació” de la liquidació pressupostaria de l’exercici
2000.
Això ha comportat que RTVA, S.A. assumeixi unes pèrdues provocades per aquesta
situació i per tant que l’empresa pateixi una descapitalització.
Aquest fet va ser evidenciat en el seu dia (cartes de data 24 i 28 de novembre de 2000)
trameses per la direcció de RTVA, S.A. a la Secretària General de Govern,
Carta del departament de comptabilitat de RTVA, S.A. a la Intervenció General de Govern
de data 6 de desembre de 2000.
Carta de la direcció de RTVA, S.A. a la Intervenció General de Govern de data 2 d’octubre
de 2001, amb còpia a la M.I. Sra. Mireia Maestre Cortadella, Ministra de Finances,
adjuntant un dictamen respecte a la consideració del resultats pressupostaris de RTVA,
S.A. per l’exercici 2000, realitzat per l’empresa GAUDIT.
A falta de respostes que ens orientessin sobre aquest tema, s’ha optat per dotar un saldo
deutor de 100.000.000.-pta en el compte “ Deutors per drets reconeguts, pressupostos
d’ingressos tancats”, tal com queda reflectit en la liquidació final de l’exercici 2001.
3.- Pel que fa al traspàs d’actius referents a la radiodifusió i televisió de l’STA a l’O.R.T.A.,
cal fer esment de les disposicions següents:
ESTATUT DE l’ENTITAT NACIONAL ANDORRANA DE RADIODIFUSIÓ
(E.N.A.R.)
Article 2.- Tots els bens mobles i immobles, materials i immaterials, equips, instal·lacions i,
en general, tots els necessaris per l’exercici de les competències de radiodifusió i televisió
adquirits pel M. I. Consell General, pel Govern o per qualsevol altra Institució Publica amb
càrrec al Pressupost General, i els que per subrogació real els substitueixen, així com els
drets sobre freqüències, canals i posicions orbitals adjudicats a Andorra, pertanyen al
Patrimoni Públic del Principat d’Andorra, i queden adscrits a l’E.N.A.R., qui per mentre
estiguin afectats als serveis de radiodifusió i televisió, tindrà plenes facultats
d’administració i disposició sobre els mateixos.
Disposicions transitòries:
1.- Els immobles i instal·lacions a que es refereix l’article 3 dels contractes de 1961
passaran a disposició de l’E.N.A.R. quan el M. I. Consell General hagi exercit el dret
d’adquisició previst en el mateix article3.

LLEI DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ
Aprovada pel M. I. Consell General en la seva sessió ordinària del dia 12 d’octubre de
1989.
Exposició de motius:
Es crea l’Organisme de Ràdio i Televisió d’Andorra (O.R.T.A.) entitat de dret públic,
l’objecte de la qual es la gestió de la ràdio i la televisió públiques. A tal efecte es preveu la
possible transferència de béns de l’E.N.A.R. i del S.T.A., previ el seu informe, al referit
Organisme.
Disposicions transitòries:
1.- En el termini de tres mesos a comptar de la data d’aprovació d’aquesta Llei, el Consell
General assignarà a l’Organisme de Ràdio i Televisió d’Andorra les freqüències i canals
necessaris per a la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió.
2.- En el mateix termini de tres mesos es procedirà a l’adscripció de l’O.R.T.A., dels béns
mobles i immobles, equips, instal·lacions i xarxes necessàries per a la gestió directa dels
serveis de radiodifusió i televisió.
A aquests efectes serà preceptiu el corresponent informe previ de l’E.N.A.R. i de l’S.T.A.,
en la mesura que la referida adscripció comporti transferències de béns d’aquestes
entitats.
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ
Aprovada pel M. I. Consell General en la seva sessió ordinària del dia 13 de juliol de 1992.
Article 7.- L’O.R.T.A. compta per al compliment del seu objecte amb el patrimoni i els
recursos que li seran lliurats en el moment de la seva creació i amb els que obtinguin en el
futur en l’exercici de la seva activitat.
Punt 2.- També comptarà amb aquells béns pertanyent al patrimoni nacional que el
Consell General adscrigui a l’O.R.T.A. a proposta del Govern.
Punt 3.- .....L’O.R.T.A. gaudirà de la plena administració ordinària i extraordinària dels
béns de domini públic que li seran adscrits, podent únicament utilitzar-los per al
compliment dels seus fins.
DECRET DE DISSOLUCIÓ
RADIODIFUSIÓ (E.N.A.R.)

DE

L’ENTITAT

NACIONAL

ANDORRANA

De data 31 d’agost de 1995.
Article 1.- Queda dissolta l’Entitat Nacional Andorrana de Radiodifusió (E.N.A.R.)

DE

Article 2.- Tots els béns mobles i immobles, materials i immaterials, equips, instal·lacions
de l’E.N.A.R. que no hagin estat transferits a l’O.R.T.A., li son transferits a partir de la
publicació d’aquest Decret.
En data 13 de juliol de 1993, la presidenta de l’O.R.T.A la Sra. Teresa Mandicó va
trametre en nom de la Junta de Govern de l’O.R.T.A, una carta al M. I. Sr. Jordi Farràs
Síndic General sol·licitant informació sobre el traspàs de competències de freqüències,
canals i altres béns al dit Organisme.
En l’informe de data 10 de novembre de 1994, la comissió legislativa de Finances i
Pressupost, en relació a la liquidació de comptes de l’administració General i de les
Entitats Parapubliques, corresponent a l’exercici de 1993, en la pagina 23, en l’apartat
referent a l’S.T.A., diu:
“Realitzar l’acte administratiu de cessió jurídica dels béns als servei de radiodifusió sonora
i televisió”.
En la pagina 28 del mateix informe en l’últim paràgraf diu:
“Es creu convenient, per tant, de demanar al Govern que estudiï la possibilitat de
traspassar els béns del servei de televisió que van ser transferits d’aquesta entitat l’any
1985, a l’O.R.T.A. per tal que la situació quedi formalitzada legalment”.
El mes de juliol de l’any 1996, es va produir una reunió amb l’assistència del M.I. Cap de
Govern, del director de S.T.A. i del director de l’O.R.T.A.
En aquella trobada es va demanar al director de l’S.T.A. millores tècniques a nivell dels
enllaços tècnics que disposava l’O.R.T.A. així com l’inventari detallat dels béns i xarxes
que haurien d’haver estat traspassades a l’O.R.T.A.
El director de l’S.T.A., es va comprometre a presentar un informe relatiu a aquests temes.
L’informe no ha estat mai lliurat.
L’entrada de la nova Llei de la radiodifusió i televisió pública i de creació de la societat
pública Ràdio i Televisió d’Andorra, S.A. de data 13 d’abril de 2000.
En el Capítol I, article primer, punt 3 dels Estatuts de la radiodifusió i la televisió pública es
disposa el següent: La planificació, l’ordenació i la gestió de les xarxes de
radiocomunicacions i telecomunicacions, així com la seva adscripció funcional a les
emissions de ràdio i televisió, queda reservada al Govern segons els acords
internacionals i la legislació vigent.

Enric Castellet Pifarré
Director RTVA, S.A.

