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XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) 

    BALANÇ AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2019  
 
 

 
 
 

Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest balanç  

Notes de la
  A C T I U memòria 2019 2018

A) ACTIU NO CORRENT

I) Immobilitzat Intangible (7) 244.014,81 207.921,51

3 Patents, llicències, marques i similars 47.237,63 53.114,88
5 Aplicacions informàtiques 196.777,18 154.806,63

II) Immobilitzat Material (5) 1.824.451,05 1.808.852,59
1 Terrenys i construccions 250.402,18 258.008,44

2 Instal.lacions tècniques i altre immobilitzat material 1.574.048,87 1.550.844,15

V) Inversions financeres a llarg termini 5.138.158,95 5.138.158,95
5 Altres actius financers (9.1) 300,00 300,00
6 HP deutora per IVA (2013-14-15) (2.6 - 12) 5.137.858,95 5.137.858,95

TOTAL ACTIU NO CORRENT 7.206.624,81 7.154.933,05

B) ACTIU CORRENT

III) Deutors comercials i altres comptes a cobrar (9.1) 6.899.293,86 3.893.088,68
1 Clients per vendes i prestacions de serveis 423.434,30 422.249,20
2 Clients, empreses del grup i associades 34.134,67 1.205,00
3 Deutors varis 31.621,92 53.769,39
4 Personal 1.866,66 820,56
5 Altres actius financers 0,00 0,00
6 Altres crèdits amb les administracions públiques (2.6 - 12) 6.408.236,31 3.415.044,53

VI)Periodificacions a curt termini 0,00 78.124,98

VI)Efectiu i altres actius líquids equivalents (9.1) 2.799.586,55 3.302.941,33
1 Tresoreria 2.799.586,55 3.302.941,33

TOTAL ACTIU CORRENT 9.698.880,41 7.274.154,99

TOTAL ACTIU 16.905.505,22 14.429.088,04
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XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) 
     BALANÇ AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2019  

 

 
 
 
 
Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest balanç  

Notes de la

  P A T R I O N I  N E T  I  P A S S I U memòria 2019 2018

A) PATRIMONI NET

A-I) Fons propis (9.4) 570.716,17 563.720,16

I) Capital 12.000,00 12.000,00

1 Capital escriturat 12.000,00 12.000,00

III) Reserves 2.400,00 2.400,00

1 Legal i estatutàries 2.400,00 2.400,00

V) Resultats d'exercicis anteriors 549.320,16 546.049,52

1  Romanent 549.320,16 546.049,52

VII) Resultat de l'exercici (3 - 12) 6.996,01 3.270,64

A-III)Subvencions, donacions i llegats rebuts (13 - 18) 1.551.380,64 1.512.579,86

TOTAL PATRIMONI NET 2.122.096,81 2.076.300,02

B) PASSIU NO CORRENT

III) Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini (2.6 - 9.2) 5.404.729,00 5.404.729,00

IV) Passius per impost diferit (12 - 18) 517.129,12 504.195,79

TOTAL PASSIU NO CORRENT 5.921.858,12 5.908.924,79

C) PASSIU CORRENT

II) Provisions a curt termini (14) 158.757,57 106.377,93

III) Deutes a curt termini (9.2) 15.034,20 55.021,54

2 Deutes amb entitats de crèdit 0,00 54.752,11

5 Altres passius financers 15.034,20 269,43

IV) Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini (2.6 - 9.2) 4.664.431,00 1.764.431,00

V) Creditors comercials i altres comptes a pagar (9.2) 4.023.327,52 4.518.032,76

1 Proveïdors 1.979.356,58 2.253.664,75

2 Proveïdors, empreses del grup i associades 30.232,27 30.232,27

3 Creditors diversos 1.374.241,81 1.923.622,10

4 Personal (remuneracions pendents de pagament) 254.299,82 8.685,16

6 Altres deutes amb les Administracions Públiques (12) 385.197,04 301.828,48

VI) Periodificacions a curt termini 0,00 0,00

TOTAL PASSIU CORRENT 8.861.550,29 6.443.863,23

  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 16.905.505,22 14.429.088,04

 



   

5 
 

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) 
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019  

 

 
 

Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest compte de pèrdues i guanys 

Notes de la

memòria 2019 2018

A. OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis 565.402,63 572.216,49

a) Vendes 382.501,93 438.957,40

b) Prestacions de serveis 182.900,70 133.259,09

4. Aprovisionaments (13) -10.769.203,39 -10.109.992,42

c)  Treballs realitzats per altres empreses -10.769.203,39 -10.109.992,42

5. Altres ingressos d'explotació 23.022.457,46 23.012.822,60

a)  Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 12.457,46 31.941,75

b)  Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici (13 - 18) 23.010.000,00 22.980.880,85

6. Despeses de personal -9.154.183,98 -8.382.056,24

a)  Sous, salaris i assimilats -7.073.173,44 -6.420.214,42

b)  Càrregues socials (13) -2.141.010,54 -1.961.841,82

c)  Provisions (14) 60.000,00 0,00

7. Altres despeses d'explotació -3.649.229,48 -5.090.598,85

a)  Serveis exteriors -3.866.822,70 -4.608.982,20

b)  Tributs -1.244,36 -867,37

c)  Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per op.comercials 264.737,58 -456.749,28

d)  Altres despeses de gestió corrent -45.900,00 -24.000,00

8. Amortització de l'immobilitzat (5 - 7) -311.799,88 -360.125,60

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres (18) 323.297,80 370.341,66

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat (15) -11.540,27 -10.216,06

b)  Resultats per alienacions i altres -11.540,27 -10.216,06

11.1 Altres resultats -8.508,03 -4,77

a)  Ingressos excepcionals 37,23 4.081,09

b)  Despeses excepcionals -8.545,26 -4.085,86

A.1 RESULTATS D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11.1) 6.692,86 2.386,81

12. Ingressos financers 303,15 883,83

a)  De participacions en instruments de patrimoni 303,15 883,83

a2) En tercers 303,15 883,83

15. Diferències de canvi 0,00 0,00

A.2 RESULTAT FINANCER  (12+13+14+15+16) 303,15 883,83

A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2) 6.996,01 3.270,64

17. Impostos sobre beneficis (12) 0,00 0,00

A.4 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS 6.996,01 3.270,64

CONTINUADES (A.3+17)

A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI  (A.4+18) 6.996,01 3.270,64
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XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) 
 

A) ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT 
EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

 

 
 
 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 
31 DE DESEMBRE DE 2019 

 
      

 
 
       
Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest estat de canvi en el patrimoni net. 

Notes  de la 
memòria 2019 2018

A. Resultat del compte de pèrdues i guanys 6.996,01 3.270,64

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 375.031,86 393.432,24

V. Efecte impositiu -93.757,97 -98.358,06

B. Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net    
(I+II+III+IV+V) 281.273,89 295.074,18

Transferències al compte de pèrdues i guanys
VIII. Subvencions, donacions i llegats -323.297,80 -370.341,66

IX. Efecte impositiu 80.824,69 92.583,55

C. Transferències al compte de pèrdues i guanys (VI+VII+VIII+IX) -242.473,11 -277.758,11

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) 45.796,79 20.586,71

Capital

D. SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2018 12.000,00 2.400,00 544.976,38 1.073,14 1.495.263,79 2.055.713,31
I. Total ingressos i despeses reconegudes 3.270,64 17.316,07 20.586,71

II. Operacions amb socis i propietaris 0,00

III. Altres variacions del patrimoni net 1.073,14 -1.073,14 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 12.000,00 2.400,00 546.049,52 3.270,64 1.512.579,86 2.076.300,02
I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors 0,00

II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI ANY 2019 12.000,00 2.400,00 546.049,52 3.270,64 1.512.579,86 2.076.300,02
I. Total ingressos i despeses reconegudes 6.996,01 38.800,78 45.796,79

II. Operacions amb socis i propietaris 0,00

III. Altres variacions del patrimoni net 3.270,64 -3.270,64 0,00

E. SALDO, FINAL ANY 2019 12.000,00 2.400,00 549.320,16 6.996,01 1.551.380,64 2.122.096,81

ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL 
PATRIMONI NET

Reserves

Resultats 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat
de l'exercici

Subvencions, 
donacions i

llegats rebuts TOTAL
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XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) 
 

ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 
 

 
 

Les Notes de la memòria adjunta formen part integrant d’aquest estat de fluxos d’efectiu 
 
 

  

Notes 2019 2018

6.996,01 3.270,64

-271.288,64 476.485,81

a) Amortització de l'immobilitzat (+).  (5) (7) 311.799,88 360.125,60

b) Correccions valoratives per deteriorament (+/–).  (5) (7) -271.673,42 430.991,71

c) Variació de provisions (+/–). (9) 52.379,64 46.377,93

d) Imputació de subvencions (–) (18) -375.031,86 -370.341,66

e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/–). (5) 11.540,27 10.216,06

g) Ingressos financers (–). -303,15 -883,83

h) Despeses financeres (+). 0,00 0,00

-3.110.481,11 -1.602.038,67

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/–). -2.734.531,76 -1.316.416,84

c) Altres actius corrents (+/–). 78.124,98 -1.662,48

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/–). -494.705,24 -228.277,80

e) Altres passius corrents (+/–). 14.764,77 -67.230,57

f) Altres actius i passius no corrents (+/–). 25.866,14 11.549,02

303,15 883,83

a) Pagament d'interessos (–). 0,00 0,00

c) Cobrament d'interessos (+). 303,15 883,83

-3.374.470,59 -1.121.398,39

-375.031,91 -393.441,24

b) Immobilitzat intangible (7) -88.546,60 -84.129,00

c) Immobilitzat material (5) -286.485,31 -309.312,24

0,00 2.453,34

e) Altres actius financers 0,00 2.453,34

-375.031,91 -390.978,90

400.899,83 381.883,22

e) Subvencions, donacions i llegats rebuts 400.899,83 381.883,22

2.845.247,89 -6.361,40

a) Emissió (9) 2.900.000,00 0,00

3. Deutes amb empreses del grup i associades (+) 2.900.000,00 0,00

b) Devolució i amortització de: -54.752,11 -6.361,40

2. Deutes amb entitats de crèdit (–). -54.752,11 -6.361,40

4. Altres (–). 0,00 0,00

0,00 0,00

3.246.147,72 375.521,82

0,00 0,00

-503.354,78 -1.136.855,47

(9) 3.302.941,33 4.439.796,80

(9) 2.799.586,55 3.302.941,33

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos

2. Ajustaments del resultat

3. Canvis en el capital corrent 

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació. 

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/– 1 +/– 2 +/– 3 +/– 4).

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagaments per inversions (–). 

7. Cobrament per desinversions (+). 

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6). 

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni

Efectiu o equivalents al final de l'exercici

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer

11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni

12. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/– 9 +/– 10 – 11).

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5 +/-8 +/-12 +/- D)

Efectiu o equivalents al principi de l'exercici
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XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) 
 
 
Memòria dels comptes anuals corresponents a l'exercici acabat el 31 de desembre de 2019 
 
 
NOTA 1. NATURALESA I ACTIVITATS PRINCIPALS 

 

La societat Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant, XAL o la Societat ) és una societat mercantil de capital 
íntegrament públic constituïda per la Diputació de Barcelona mitjançant escriptura notarial en data 15 de novembre de 
2012, davant notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya, Sr. Antoni Roselló Mestre, amb el número de 
protocol 3037 i amb la compareixença dels membres del Consell d’Administració designats on, a la vegada constituïts 
en Consell, es van distribuir els càrrecs en el si del propi Consell. La Societat es regeix pel previst en els seus Estatuts 
i, en el que en ells no estigués previst, per les disposicions del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i per la resta de Normativa que li sigui d’aplicació. 
 
La XAL, SL va estar inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en data 21 de desembre de 2012 al volum 43517, foli 
63, full B 431188, inscripció 1a. 
 
La Societat té el seu domicili social a la ciutat de Barcelona, al Pavelló Cambó del recinte de la Maternitat, carrer 
Travessera de les Corts 131-159. El seu NIF és el B-65908337. 
 
D’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, la Societat té per objecte la prestació i gestió del servei públic de caràcter 
econòmic, de desenvolupament de les activitats vinculades al foment i promoció de la comunicació local, i en concret 
les següents :  

a. L’adquisició, realització, producció, distribució i explotació, sota qualsevol forma, de programes de televisió i 
notícies, i en general, de drets de propietat intel·lectual i continguts de caràcter audiovisual, interactius i/o 
multimèdia, per satèl·lit, cable i internet o en qualsevol altre suport de difusió. 
 

b. La prestació de serveis d’agència de notícies i serveis de comunicació a les administracions locals o d’altres, i en 
general als ens públics i privats. 

 
c. La prestació de serveis de formació i d’assessorament a tercers en relació amb les activitats anteriors. 
 
d. I, en general, totes les activitats relatives a l’àmbit de la comunicació local. 
 
La Societat es va constituir com a culminació d’un procés fruit de la voluntat de la Diputació de Barcelona, d’unificar a 
través d’una única entitat, els recursos per a la consecució dels objectius anteriorment esmentats, cercant la major 
eficàcia i eficiència del seu ús, dins un marc global que respon a una voluntat d’assignar més recursos econòmics de 
manera directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels mitjans locals.  
 
La Xarxa Audiovisual Local, S.L. –XAL-, és una estructura de concertació, cooperació i coordinació de les capacitats 
productives dels mitjans audiovisuals, sense una relació jeràrquica amb les entitats adherides. Això  converteix a La 
Xarxa en una plataforma multidireccional de continguts i serveis, que aporta valor afegit a través del treball en xarxa 
dels mitjans de proximitat i els projecta arreu del territori. 
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D'aquesta manera, La Xarxa proporciona serveis i fomenta la col·laboració en forma de coproducció i intercanvi 
d'experiències a aquelles estructures públiques o privades que tinguin com a finalitat la comunicació en l'àmbit de 
proximitat a Catalunya mitjançant totes les plataformes existents (televisions en TDT, IPTV, cable, web TV o 
agregadors audiovisuals; ràdios per ones i per Internet, sincròniques i asíncrones; mitjans de comunicació digitals i 
continguts amb especialització en l'àmbit local difosos mitjançant qualsevol tipus de suport tecnològic existent -telèfons 
intel·ligents, tauletes, pantalles físiques o domòtica- o que pugui existir.) 
 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
  

2.1 Imatge fidel 
 

Els Comptes Anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Societat, i es presenten d’acord 
amb els principis de comptabilitat i normes de valoració generalment acceptats establerts al Pla General de 
Comptabilitat, aprovat mitjançant Reial Decret 1514/2007, com també en l’altra legislació mercantil vigent, de 
manera que mostrin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i dels fluxos d’efectiu de la 
Societat. 

 
L’exercici anual, a què fan referència els comptes anuals, correspon al període comprès entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2019.  
No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat disposicions legals 
en matèria comptable. 
 

2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats 
 

Amb l’objecte que els comptes mostrin la imatge fidel, no ha estat necessari aplicar principis comptables no 
obligatoris. 

 
2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat dels Administradors de la Societat. En els 
presents comptes anuals s’han utilitzat estimacions realitzades pels Administradors per a valorar algun dels actius, 
passius, despeses i compromisos que figuren enregistrats en ells.  
    
Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible a data de la formulació 
d’aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, és possible que esdeveniments futurs facin que les xifres 
definitives difereixin de les estimacions realitzades. 
 
No existeixen dubtes raonables sobre el funcionament normal de la Societat, per la qual cosa els Comptes Anuals 
han estat elaborats sota el principi d’empresa en funcionament.  
 

2.4 Comparació de la informació 
 

Segons s’estableix en l'apartat 10 de les normes d'elaboració dels comptes anuals, la informació quantitativa 
demanada en la Memòria es referirà a l'exercici al que corresponen els comptes anuals i a l'anterior, tret que 
específicament una norma comptable indiqui el contrari. No hi ha cap raó per la qual les xifres no puguin ser 
comparades.  
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2.5 Agrupació de partides 
 

A efectes de facilitar la comprensió del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l’estat de canvis al patrimoni 
net i de l’estat de fluxos d’efectiu, certs epígrafs es presenten de manera agrupada; les anàlisis requerides es 
presenten en les notes corresponents a la present memòria.  
 

2.6 Elements recollits en diverses partides 
 
Dins el Balanç inclòs en els presents Comptes Anuals hi ha elements patrimonials distribuïts en diverses partides, 
d’acord amb el detall següent: 
 
Actiu -Element patrimonial: H.P. deutora per IVA.  Import: 11.545.375,26 euros 

Partida del Balanç Import 

 - A) V.6- HP deutora per IVA (2013-14-15) – llarg termini - 5.137.858,95 

 - B) III.6- Altres crèdits amb administracions públiques– curt termini - 6.407.516,31 

 
 
 Patrimoni Net i Passiu: Deutes amb empreses del grup i associades. Import:  10.069.160,00 euros 

Partida del Balanç Import 

 - B) III -Deutes amb empreses del grup i associades – llarg termini - 5.404.729,00 

 - C) IV- Deutes amb empreses del grup i associades – curt termini - 4.664.431,00 

 
2.7 Canvis en criteris comptables 

 
Durant l’exercici al que corresponen els presents comptes anuals no s’han produït canvis en els criteris comptables 
respecte els aplicats en l’exercici anterior.  

 
2.8 Correcció d’errors 

 
Durant l’exercici a què fan referència els presents comptes anuals no ha estat necessari corregir cap error 
procedent d’exercicis anteriors ni del mateix exercici. 
 
 

NOTA 3. APLICACIÓ DEL RESULTAT 
  

Durant l’exercici s’han obtingut uns guanys de 6.996,01 euros. La proposta de distribució del resultat de l’exercici 
2019 formulada pel Consell d’Administració de la Societat és la següent: 

 
 

BASE DE REPARTIMENT Import 

Pèrdues i Guanys 6.996,01

TOTAL BASE DE REPARTIMENT = TOTAL APLICACIÓ 6.996,01

APLICACIÓ Import 

A resultats pendents d'aplicació - romanent - 6.996,01

TOTAL APLICACIÓ = TOTAL BASE DE REPARTIMENT 6.996,01
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NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

Els Comptes Anuals han estat formulats d’acord amb els principis comptables i normes de valoració i classificació 
assenyalades al Pla General de Comptabilitat vigent. 
 
Els principis comptables i les normes de valoració més significatius aplicats a la presentació dels comptes anuals 
són els que es descriuen a continuació: 
 

a) Immobilitzat intangible 
 
1. Despeses d’investigació i desenvolupament 
 
Les despeses de desenvolupament incorregudes en un projecte es reconeixen com a immobilitzat intangible si 
aquest és viable des d’una perspectiva tècnica i comercial, es disposa de recursos tècnics i financers suficients 
per completar-lo, i les despeses incorregudes poden determinar-se de manera fiable. No hi ha actius d’aquesta 
naturalesa.  

 
2. Llicències i marques 
 
Les llicències i marques tenen una vida útil definida i es registren a cost menys les amortitzacions acumulades i 
correccions per deterioració del valor reconegudes. 
 
3. Aplicacions informàtiques 
 
Les llicències per programes informàtics adquirides a tercers es capitalitzen sobre la base dels costos en què 
s’ha incorregut per adquirir-les i preparar-les per usar el programa específic. Aquests costos s’amortitzen durant 
les seves vides útils, estimades en quatre anys. 
 
Les despeses relacionades amb el manteniment de programes informàtics es reconeixen com a despesa quan 
s’incorre.  

 
b)  Immobilitzat material 

 
Els elements d’Immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d’adquisició o cost de producció menys 
l’amortització acumulada i l’import acumulat de les pèrdues reconegudes. 
 
Els costos d’ampliació, modernització o millora dels béns d’immobilitzat s’incorporen a l’actiu com a major valor 
del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida 
útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor comptable dels elements que resulten donats de 
baixa de l’inventari per haver estat substituïts.  
 
Els costos de reparacions importants s’activen i s’amortitzen durant la vida útil estimada d’aquests, mentre que 
les despeses de manteniment recurrents es carreguen contra el compte de pèrdues i guanys durant l’exercici en 
què s’hi incorre.  
 
L’amortització de l’immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, que no s’amortitzen, es calcula 
sistemàticament pel mètode lineal en funció de la seva vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament 
soferta pel seu funcionament i ús. 
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c) Costos per interessos 
 
Les despeses financeres directament atribuïbles a l’adquisició o construcció d’elements d’immobilitzat que 
necessiten un període de temps superior a un any per estar en condicions d’ús s’incorporen al seu cost fins que 
es trobin en condicions de funcionament. No obstant aquesta norma de valoració no ha estat aplicada per no 
donar-se les circumstàncies requerides.  

 

d) Pèrdues per deteriorament de valor dels actius no financers 
 
Els actius subjectes a amortització se sotmeten a proves de pèrdues per deteriorament sempre que algun 
succés o canvi en les circumstàncies indiqui que el valor comptable pot no ser recuperable. Es reconeix una 
pèrdua per deteriorament per l’excés del valor comptable de l’actiu sobre el seu import recuperable, entenent 
aquest com el valor raonable de l’actiu menys els costos de venda o el valor en ús, el major dels dos. 

 
e) Actius financers 

 
1. Préstecs i partides a cobrar 

 
Aquesta categoria inclou préstecs i partides a cobrar per operacions comercials i préstecs i partides a cobrar per 
operacions no comercials. 
 
Els préstecs i partides a cobrar són actius financers que s'inclouen en “Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar” en el balanç.  
 
Aquests actius financers es valoren inicialment pel seu valor raonable, inclosos els costos de transacció que els 
siguin directament imputables i posteriorment a cost amortitzat reconeixent els interessos reportats en funció del 
seu tipus d'interès efectiu, entès com el tipus d'actualització que iguala el valor en llibres de l'instrument amb la 
totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats fins al seu venciment. Els crèdits per operacions comercials amb 
venciment no superior a un any es valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel 
seu valor nominal, sempre que l'efecte de no actualitzar els fluxos no sigui significatiu. 
 
Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries per deterioració de valor si 
existeix evidència objectiva que  no es cobraran tots els imports que es deuen. 
 
L'import de la pèrdua per deterioració del valor és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu i el valor actual 
dels fluxos d'efectiu futurs estimats, descomptant al tipus d'interès efectiu en el moment de reconeixement inicial. 
Les correccions de valor, com també si escau la seva reversió, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys. 
 
2. Inversions en el Patrimoni d’Empreses del Grup, Multigrup i Associades 
 
Es valoren pel seu cost menys, si escau, l'import acumulat de les correccions per deterioració del valor. Quan 
existeix una inversió anterior a la seva qualificació com empresa del grup, multigrup i associada es considera 
com cost de la inversió el seu valor comptable abans de tenir aquesta qualificació. 
Els ajustaments valoratius previs comptabilitzats directament en el patrimoni net es mantenen en aquest fins que 
es donen de baixa.  
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Si existeix evidència objectiva que el valor en llibres no és recuperable, s'efectuen les oportunes correccions 
valoratives per la diferència entre el seu valor en llibres i l'import recuperable, entenent aquest com el major 
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu derivats de la 
inversió. En l'estimació de la deterioració d'aquestes inversions es pren en consideració el patrimoni net de la 
societat participada corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració. La correcció de valor, i 
si escau, la seva reversió es registren en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeix.  
 
Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són: 

- que hagi expirat o 

- que s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, amb transferència 
substancial dels riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el benefici o pèrdua generada per la operació forma part del resultat de 
l'exercici en què s'ha produït. 
 

f) Passius Financers 
 

1. Dèbits i partides a pagar 
 

Inclouen dèbits i partides a pagar per operacions comercials i dèbits i partides a pagar per operacions no 
comercials. 
 

Aquests deutes es reconeixen inicialment al seu valor raonable ajustat pels costos de transacció directament 
imputables, i posteriorment es registren pel seu cost amortitzat segons el mètode del tipus d'interès efectiu. 
 

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès 
contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu valor nominal quan l'efecte de no 
actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

 
En el cas dels passius financers l'empresa els dona de baixa quan l'obligació s'ha extingit. També es dona de 
baixa un passiu financer quan es produeix un intercanvi d'instruments financers amb condicions substancialment 
diferents. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer i la contraprestació pagada, inclosos els 
costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de pèrdues i guanys. 

 
g) Transaccions en moneda estrangera 

 

Les diferències de canvi de les partides monetàries que sorgeixin tant en liquidar-les com en convertir-les al 
tipus de canvi de tancament, es reconeixen en els resultats de l'any.  

 

h) Impost sobre Societats 
 

La despesa / ingrés  per impost sobre beneficis és l'import que, per aquest concepte, es merita en l'exercici i que 
comprèn tant la despesa (ingrés) per impost corrent com per impost diferit.  
 

Tant la despesa / ingrés per impost corrent com diferit es registren en el compte de pèrdues i guanys. No obstant 
això, es reconeix en el patrimoni net l'efecte impositiu relacionat amb partides que es registren directament en el 
patrimoni net.  
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Els actius i passius per impost corrent es valoraran per les quantitats que s'espera pagar o recuperar de les 
autoritats fiscals, d'acord amb la normativa vigent. 
 

Els impostos diferits es calculen, d'acord amb el mètode del passiu, sobre les diferències temporàries que 
sorgeixen entre les bases fiscals dels actius i passius i els seus valors en llibres. Això no obstant, si els impostos 
diferits sorgeixen del reconeixement inicial d'un actiu o un passiu en una transacció diferent d'una combinació de 
negocis que en el moment de la transacció no afecta ni al resultat comptable ni a la base imposable de l'impost, 
no es reconeixen. L'impost diferit es determina aplicant la normativa i els tipus impositius aprovats o a punt 
d'aprovar-se en la data del balanç i que s'espera aplicar quan el corresponent actiu per impost diferit es realitzi o 
el passiu per impost diferit es liquidi. 
 
Tanmateix la Societat no ha registrat en el balanç actius per impostos diferits per diferències temporàries 
deduïbles, bases imposables negatives o altres crèdits fiscals, degut a que no hi ha evidència raonable de qué 
es puguin aplicar dintre els propers exercicis, donat que l’objectiu de la Companyia és la presentació i execució 
d’un pressupost equilibrat.  

  
i) Ingressos i despeses 

 
Les despeses i els ingressos es registren pel principi de meritament, i s’estableix, en els casos que sigui 
pertinent, una correlació entre ambdós.  
 
Els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels  
serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de la Societat, menys devolucions, rebaixes, descomptes i 
l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 
La Societat reconeix els ingressos quan l'import d’aquests es pot valorar amb fiabilitat, és probable que els 
beneficis econòmics futurs vagin a fluir a la Societat i es compleixen les condicions específiques per a 
cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 

 
Vendes i prestació de serveis  
 
Els ingressos per vendes i prestacions de serveis de la Societat, corresponen principalment a la venda d’espais 
publicitaris i  a les quotes i serveis prestats a les diferents entitats adherides per tasques de difusió, realització i 
producció de continguts audiovisual. Els ingressos es reconeixen a les tarifes que per aquests té la Societat.  
 
Els ingressos s’imputen en funció del corrent real de béns i serveis que representen, amb independència del 
moment en que es produeix la corrent monetària o financera que se’n derivi d’ells. 
 
Ingressos per interessos  
 
Els ingressos per interessos es reconeixen usant el mètode del tipus d'interès efectiu. 

 
 

j) Provisions i contingències 
 
Les provisions es valoren pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran necessaris per liquidar 
l'obligació, usant un tipus abans d'impostos que reflecteixi les avaluacions del mercat actual del valor temporal 
dels diners i els riscos específics de l'obligació. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització 
es reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=temporarias
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=temporarias
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Les provisions amb venciment inferior o igual a un any amb un efecte financer no significatiu no es descompten.  
 
Per la seva banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a 
conseqüència de successos passats, la materialització de les quals està condicionada que succeeixi o no un o 
més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat. Aquests passius contingents no són 
objecte de registre comptable. 
 

 

k) Prestacions als empleats 
 
1. Compromisos per pensions 

La Societat no té compromisos per pensions.  
 

2. Altres obligacions posteriors a la jubilació 
La Societat no té obligacions posteriors a la jubilació. 

 

3. Remuneracions basades en accions 

La Societat no té remuneracions basades en accions.  
 

4. Indemnitzacions per cessament 

La Societat no paga indemnitzacions per rescissions de contracte. 
 

5. Plans de participació en beneficis i bons 

La Societat no té obligacions per plans de participació en beneficis i bons. 
 

6. Altres beneficis  

La Societat, d’acord amb el que disposa el Conveni Col·lectiu vigent, ha contractat una pòlissa d’una mútua 
de salut per als seus treballadors. 

 

l) Subvencions, donacions i llegats 
 
Les subvencions a l’explotació atorgades per diferents organismes públics s’imputen a resultats en l’exercici en 
què han estat atorgades.  
 
Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit i referit al moment del 
seu reconeixement. 
 
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició d'immobilitzat intangible, material i inversions 
immobiliàries s'imputen com a ingressos de l'exercici en proporció a l’amortització dels corresponents actius 
adquirits amb les mateixes. Així mateix s’imputen com a ingressos quan se’n produeixi l’alienació, correcció 
valorativa per deterioració o baixa en balanç. Per la seva banda, les subvencions no reintegrables relacionades 
amb despeses específiques es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en el mateix exercici que es 
reporten les corresponents despeses i les concedides per compensar dèficit d'explotació en l'exercici en què es 
concedeixen, llevat quan es destinen a compensar dèficit d'explotació d'exercicis futurs, en aquest cas s'imputen 
en aquests exercicis. 
 



   

16 
 

A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de 
concessió de la subvenció, s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no 
existeixen dubtes raonables que es cobrarà. 
 
Les subvencions que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius fins a complir les condicions 
per a que es considerin no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es registren com a 
ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre una base sistemàtica i 
racional de manera correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 

 

m) Transaccions entre parts vinculades 
 

Amb caràcter general, les operacions i prestació de serveis entre empreses del grup i vinculades es 
comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat difereix del seu valor 
raonable, els administradors consideren que les diferències no serien significatives. La valoració posterior es 
realitza conforme amb el previst en les corresponents normes. 
 

NOTA 5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
  

El detall d'aquest capítol, com també del moviment experimentat durant l'exercici 2019, referent a béns afectes 
directament a l'explotació és el següent:  
 

 
Les baixes corresponen a elements donats de baixa per obsolescència que no es preveu que tinguin valor de ús 
en el futur. Aquest elements ja estaven amortitzats quasi en la seva totalitat, així la pèrdua generada aquest any és 
de 11.540,27 euros. L’exercici anterior la pèrdua va ser de 10.216,06. 
 

La composició de l’immobilitzat material al 31 de desembre de 2018 i les variacions incorporades durant l’exercici 
van ser: 
 

Instal.lacions
 Terrenys tècniques i

a) Estat de moviments de les immobilitzacions materials i altre immobilitzat
 construccions material Total

A) Import (brut) a l'inici de l'exercici 2019 290.903,37 6.797.297,75 7.088.201,12

( + )  Entrades 0,00 286.485,31 286.485,31

( + )  Augments per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00

( - )   Sortides i baixes 0,00 -410.457,36 -410.457,36

( - )   Disminucions per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00

B) Import (brut)  al tancament de l'exercici 2019 290.903,37 6.673.325,70 6.964.229,07

C) Amortització acumulada a l'inici de l'exercici 2019 32.894,93 5.246.453,60 5.279.348,53

( + )  Dotacions i augments 7.606,26 251.740,32 259.346,58

( + )  Augments per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00

( - )   Pérdues per sortides, baixes i transferències 0,00 -398.917,09 -398.917,09

D) Amortització acumulada  al tancament de l'exercici 2019 40.501,19 5.099.276,83 5.139.778,02

IMPORT NET 250.402,18 1.574.048,87 1.824.451,05
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La Societat considera que no cal realitzar cap dotació per possibles deterioraments. 
 
L'amortització de l'immobilitzat material, es calcula sistemàticament pel mètode lineal en funció de la seva vida útil 
estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu funcionament i ús. 

 
El detall de la vida útil estimada per a cada grup d'elements de l'immobilitzat material en anys és el següent: 

 

 
 

La Societat no ha realitzat inversions en immobilitzat material adquirides a empreses del grup i associades. 
No existeixen inversions en immobilitzat material situades fora del territori espanyol. 

 

No s'han capitalitzat les despeses financeres. 
 

No existeixen elements de l'immobilitzat material no afecte a l'explotació. 
 

El cost original dels elements totalment amortitzats al tancament de l'exercici actual i de l’anterior és com             
segueix: 
 

 
 

Al tancament de l'exercici, la Societat no té deutes amb entitats de crèdit garantides per terrenys i construccions. 
El detall de les subvencions en capital rebudes per la Societat i l'immobilitzat material relacionat amb aquestes es 
detalla en la Nota 18. 

 
La Societat no té compromisos ferms de compra d'elements d'immobilitzat material 

Instal.lacions
 Terrenys tècniques i

a) Estat de moviments de les immobilitzacions materials i altre immobilitzat
 construccions material Total

A) Import (brut) a l'inici de l'exercici 2018 290.903,37 6.575.962,28 6.866.865,65

( + )  Entrades 0,00 309.312,24 309.312,24

( + )  Augments per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00

( - )   Sortides i baixes 0,00 -87.976,77 -87.976,77

( - )   Disminucions per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00

B) Import (brut)  al tancament de l'exercici 2018 290.903,37 6.797.297,75 7.088.201,12

C) Amortització acumulada a l'inici de l'exercici 2018 24.167,69 5.028.444,68 5.052.612,37

( + )  Dotacions i augments 8.727,24 295.769,63 304.496,87

( + )  Augments per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00

( - )   Pérdues per sortides, baixes i transferències 0,00 -77.760,71 -77.760,71

D) Amortització acumulada  al tancament de l'exercici 2018 32.894,93 5.246.453,60 5.279.348,53

IMPORT NET 258.008,44 1.550.844,15 1.808.852,59

Element Vida útil
 anys

Construccions 33,3
Instal·lacions tècniques 10  
Maquinària i utillatge 10
Altres instal·lacions 10
Mobiliari 10
Equips informàtics 4  
Elements de transport 6,7
Altre immobilitzat 10

Béns en ús totalment amortitzats (valor de compra) 2019 2018

Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 3.815.942,51 3.883.375,03

TOTAL 3.815.942,51 3.883.375,03
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La Societat té contractades diverses pòlisses d’assegurances per cobrir els riscos a què estan subjectes els béns 
de l'immobilitzat. La cobertura d'aquestes pòlisses es considera suficient. 
 

 

NOTA 6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
  

La Societat no té  inversions immobiliàries. 
 
 

NOTA 7. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
El detall i moviment de les partides incloses en l'immobilitzat intangible per l’any 2019 és el següent: 
 

 
 

La composició de l’immobilitzat intangible al 31 de desembre de 2018 i les variacions incorporades durant l’exercici 
van ser: 
 

 
a) Estat de moviments de les immobilitzacions intangibles Patents, Aplicacions

marques informàtiques Total
  

A) Import (brut) a l'inici de l'exercici 2019 193.622,57 877.030,33 1.070.652,90

( + )  Entrades 48,00 88.498,60 88.546,60
( + )  Augments per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00
( - )   Sortides i baixes -9.860,39 -8.495,21 -18.355,60
( - )   Disminucions per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00

B) Import (brut) al tancament de l'exercici 2019 183.810,18 957.033,72 1.140.843,90

C) Amortització acumulada a l'inici de l'exercici 2019 140.507,69 722.223,70 862.731,39

( + )  Dotacions i augments 5.925,25 46.528,05 52.453,30
( + )  Augments per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00
( - )   Pérdues per sortides, baixes i transferències -9.860,39 -8.495,21 -18.355,60

D) Amortització acumulada al tancament de l'exercici 2019 136.572,55 760.256,54 896.829,09

IMPORT NET 47.237,63 196.777,18 244.014,81
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Al tancament de l'exercici actual i l'anterior no existeixen actius intangibles subjectes a restriccions de titularitat o 
pignorats com garanties de passius. 

 
El mètode d'amortització és lineal i la vida útil estimada per a cada classe d'element de l'immobilitzat intangible 
amortitzable són els següents: 

 
 

La Societat no ha realitzat inversions en immobilitzat intangible adquirides a empreses del grup o associades. 
 
No existeixen inversions situades fora del territori espanyol. 
 
No s'han capitalitzat despeses financeres. 
 
La Societat  no posseeix  elements intangibles no  afectes directament a l'explotació. 

 
El detall dels elements totalment amortitzats al tancament de l'exercici actual i de l’anterior és el següent: 

 
 
 
 
 

 
a) Estat de moviments de les immobilitzacions intangibles Patents, Aplicacions

marques informàtiques Total
  

A) Import (brut) a l'inici de l'exercici 2018 143.622,57 843.546,48 987.169,05

( + )  Entrades 50.000,00 34.120,00 84.120,00
( + )  Augments per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00
( - )   Sortides i baixes 0,00 -636,15 -636,15
( - )   Disminucions per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00

B) Import (brut) al tancament de l'exercici 2018 193.622,57 877.030,33 1.070.652,90

C) Amortització acumulada a l'inici de l'exercici 2018 136.607,71 671.131,10 807.738,81

( + )  Dotacions i augments 3.899,98 51.728,75 55.628,73
( + )  Augments per transferències o traspassos 0,00 0,00 0,00
( - )   Pérdues per sortides, baixes i transferències 0,00 -636,15 -636,15

D) Amortització acumulada al tancament de l'exercici 2018 140.507,69 722.223,70 862.731,39

IMPORT NET 53.114,88 154.806,63 207.921,51

Element Vida útil
 anys

Desenvolupament 5
Patents, llicències, marques i similars  4 -10
Aplicacions informàtiques 4

Béns en ús totalment amortitzats (valor de compra) 2019 2018

Patents i marques 122.183,61 130.113,74

Aplicacions informàtiques 652.849,77 600.001,23

TOTAL 775.033,38 730.114,97
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NOTA 8. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
        
8.1 Arrendaments financers 
 

La Societat no té elements d'immobilitzat adquirits mitjançant contractes d'arrendament financer. 
 
8.2       Arrendaments operatius 
 

Corresponen al lloguer de l’edifici Pavelló Cambó, situat al Recinte de la Maternitat de Barcelona, Travessera de 
les Corts, 131-159, on té les instal·lacions la societat (per import de 299.824,20 euros, 299.824,20 euros en 
l’exercici anterior). Cal indicar que en l’exercici 2018 existia un contracte de lloguer pel local situat a Girona, aquest 
contracte es va rescindir a finals de juny del mateix any. 
  
La Societat, d’acord amb la Diputació de Barcelona, en el mes d’octubre de l’exercici 2017 va signar un contracte 
d’arrendament amb data i efectes l’1 d’octubre de 2017, de durada 5 anys (venciment al 2022). Aquest contracte 
estableix com a preu del arrendament la quantitat de 299.824,23 euros anuals, més l’IVA corresponent.   
 
Tanmateix hi ha arrendaments realitzats amb contractes formalitzats de lloguer fixos. Aquests contractes 
corresponen a arrendaments operatius d’elements tecnològics audiovisuals ( motxilles de transmissió de senyal, 
sistemes de gestió de continguts, monitors, càmeres i altres elements de gestió i producció audiovisual), així com 
elements de transport i de producció . 
 
A 31 de desembre de 2019 l’import dels pagaments futurs mínims corresponents als arrendaments operatius, 
sense tenir en compte el lloguer del immoble, és el següent: 
 

 
  
La resta d’arrendaments operatius corresponen a lloguers puntuals d’equips de producció i altres equipaments 
tècnics que no corresponen a contractes formalitzats de lloguers fixos i anuals.  
 

 

9   INSTRUMENTS FINANCERS 
 

El valor en llibres de cadascuna de les categories d'instruments financers establertes en la norma de registre i 
valoració novena del PGC, excepte les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades és el 
següent:   

 
 
 
 

 

Exercici 2019 Exercici 2018

Fins a 1 any 351.215,99 267.760,85

Entre 1 any i 5 anys 441.375,42 278.514,65

Més de 5 anys 0,00 0,00

Total 792.591,41 546.275,50

Pagaments mínims per arrendaments
reconeguts com a despeses del període

328.698,63 223.556,58

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=PGC
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9.1. Actius financers 
 

Actius financers a  llarg termini:  Corresponen a unes fiances constituïdes a llarg termini. 
 

 
Actius financers a curt termini: 

 
Els deutes amb les Administracions Públiques es detallen a la nota 12. 
 
El detall dels actius financers a curt termini és el següent:  
 

 
 

Cal indicar que en la partida de “clients” figuren inclosos al 31 de desembre de 2019 saldos de dubtós cobrament 
per valor de 211.802,61 euros, totalment provisionats, que en la seva majoria corresponen al deute d’algunes de 
les entitats adherides. En l’exercici anterior aquest import era de 483.476,03 euros. (veure Nota 9.3).  
 
La partida d’ “altres actius financers (crèdits a empreses)” inclou un crèdit concedit  per un import de 183.505,04 
euros, per  al desenvolupament del projecte INCENTIVA, que està totalment deteriorat. Donada la incertesa de la 
seva realització, al tancament de l’exercici 2012 es va efectuar una correcció valorativa provisionant  la totalitat 
d’aquest import. En l’exercici 2015 es va recuperar una part per import de 38.592,84 euros. En el cas que es 
recuperin els 144.912,20 euros restants, es comptabilitzaran com ingrés en l’exercici en que es produís aquesta 
recuperació. 

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Actius a valor raonable amb canvis 
en pèrdues i guanys: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversions mantingudes fins al 
venciment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Actius disponibles per a la venda: 0,00 0,00 0,00

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00

Actius Financers a Llarg Termini

Instruments de patrimoni
Valors representatius 

de deute Crèdits/Derivats/Altres

0,00 0,00 0,00

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Actius a valor raonable amb canvis en 
pèrdues i guanys: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversions mantingudes fins al 
venciment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 491.057,55 478.044,15

Actius disponibles per a la venda: 0,00 0,00 0,00

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Efectiu  i atres actius líquids equivalents 0,00 0,00 0,00 0,00 2.799.586,55 3.302.941,33

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290.644,10 3.780.985,48

Actius Financers a Curt Termini

Instruments de patrimoni
Valors representatius 

de deute Crèdits/Derivats/Altres

0,00 0,00 0,00

 31-12-2019  31-12-2018
Clients 423.434,30 422.249,20
Clients, empreses del grup i associades 34.134,67 1.205,00
Deutors 5.864,35 28.011,82
Deutors de dubtós cobrament 25.757,57 25.757,57
Personal 1.866,66 820,56
Altres actius financers (crèdits a empreses) 0,00 0,00

Total 491.057,55 478.044,15
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Cal indicar que aquestes partides corresponen en la seva totalitat a una part dels actius incorporats a la Societat  
amb efectes 1 de gener de 2013 i que provenen de la extingida XAL entitat pública empresarial. 

 
9.2 Passius financers 

 
Passius financers a llarg termini.  

 

 
 

Davant el procediment d’inspecció de comprovació i investigació de l’Agència Tributària respecte de la devolució 
sol·licitada de l’IVA dels exercicis 2013, 2014 i 2015 (veure Nota 12), per tal de cobrir l’eventualitat de la no 
devolució i de garantir la realització de les activitats programades durant l’exercici, la societat va sol·licitar a la 
Diputació de Barcelona increments de l’aportació ordinària, primer per un import de 1.450.000,00 euros (atorgat en 
data 8 de setembre de 2014, per cobrir els efectes de la no devolució de l’IVA en l’exercici 2013),una segona 
aportació per import de 1.900.000,00 euros (atorgada en data 5 de desembre de 2014,per cobrir els efectes de la 
no devolució de l’IVA en l’exercici 2014), i una tercera aportació de 2.054.729 euros (atorgada en data 29 de juliol 
de 2016, per cobrir els efectes de la no devolució de l’IVA en l’exercici 2015) 
 
El total dels 5.404.729,00 euros aportats per la Diputació de Barcelona tenen un caràcter reintegrable, en tant que 
en els decrets pels quals s’atorguen, s’especifica que aquests imports hauran de ser retornats a la Diputació en el 
cas que finalment l’Agència Tributària aboni les devolucions de l’IVA sol·licitades. 
 
Donat que la resolució del recurs es pot demorar en el temps, la Societat va considerar oportú registrar el deute 
dels exercicis 2013, 2014 i 2015 a  llarg termini.  
En el cas que finalment la resolució del recurs indicat a la Nota 12 sigui negatiu, les esmentades aportacions 
passarien a ser no reintegrables i en conseqüència es comptabilitzarien com ingressos de l’exercici corresponent. 
 
Passius financers a curt termini: 

 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Derivats / 
Altres

Derivats / 
Altres

2019 2018 2019 2018 2019 2018
0,00 0,00 0,00 0,00 5.404.729,00 5.404.729,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.404.729,00 5.404.729,00

Passius Financers a Llarg Termini

Dèbits i partides a pagar 
Passius a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys:

Mantinguts per negociar

Altres

Derivats de cobertura

Total

Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Deutes amb 
entitats de 

crèdit

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Obligacions i 
altres valors 
negociables

Derivats / 
Altres

Derivats / 
Altres

2019 2018 2019 2018 2019 2018
15.034,20 55.021,54 0,00 0,00 8.302.561,48 5.980.635,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.034,20 55.021,54 0,00 0,00 8.302.561,48 5.980.635,28

Derivats de cobertura

Total

Passius Financers a Curt Termini

Dèbits i partides a pagar 
Passius a valor raonable amb 
canvis en pèrdues i guanys:

Mantinguts per negociar

Altres
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El detall dels passius financers a curt termini és el següent: 
 

      
       

(1) 
En l'exercici 2017, a fi d'evitar noves actuacions de I'AEAT i seguint un criteri de prudència, la XAL va calcular la 
quota d'IVA meritat a repercutir a les entitats adherides, incloent en la base imposable la part corresponent a 
l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona. Això va suposar un augment molt significatiu de l'IVA 
repercutit que s'incloïa en les factures emeses a les entitats adherides i del líquid a pagar per l'entitat. 
 
En conseqüència, la societat va sol·licitar a la Diputació de Barcelona una bestreta per un import de 1.764.431,00 € 
(atorgada en data 14 de desembre de 2017), per poder fer front al pagament efectiu de l’IVA, ja que la XAL va 
donar a les entitats que li sol·licitessin la possibilitat d'endarrerir el pagament de les quotes fins que I'AEAT no els 
hagués fet efectiva la devolució de l'IVA que havien suportat per aquest concepte. Aquesta bestreta, quan la 
Diputació de Barcelona ho sol·liciti, ha de ser retornada un cop les entitats adherides facin efectiu a la XAL el 
pagament ajornat de les factures emeses corresponents a l'adhesió al Protocol General de Serveis. 
 
Així mateix al tancament de l’exercici 2017, la Societat va decidir traspassar al llarg termini 5.404.729,00 euros 
aportats per la Diputació de Barcelona corresponents als exercicis 2013, 2014 i 2015, i s’ha mantingut al curt 
termini la bestreta rebuda en l’exercici 2017 per import de 1.764.431,00 euros. 
 
En l’exercici 2019, el fet de no poder disposar de l’import generat per les liquidacions de l’IVA comporta tensions 
recurrents en la tresoreria, per aquest motiu, i per tal de poder fer front a les obligacions de pagament, la XAL 
sol·licita un ajut de caixa (bestreta) a la Diputació de Barcelona. Aquesta bestreta queda autoritzada per la 
Diputació de Barcelona per decret (número d’expedient 2019/0019647) per un import de 2.900.000,00 euros. 
Aquesta bestreta haurà de ser retornada a la Diputació un cop tingui lloc la devolució per part del departament de 
Recaptació de l’Administració Tributària de les devolucions per les liquidacions de l’IVA generades des de 
novembre de 2017 fins a setembre de 2019.   
 
Així l’import total registrat a la comptabilitat com deute a la Diputació de Barcelona a curt termini, és de  
4.664.431,00 euros ( 1.764.431,00 euros anteriors, més 2.900.000,00 euros d’aquest exercici).  

 
9.3 Altra informació d’actius i passius financers  relacionada amb balanç 

 
La Societat no té actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys. 

 
Reclassificacions 
 
Durant l’exercici no s’han reclassificat actius financers de forma que hagin passat a valorar-se a cost o cost 
amortitzat en lloc de valor raonable o viceversa. 

 31-12-2019  31-12-2018

 - Confirming 0,00 54.752,11
 - Fiances rebudes a curt termini 15.034,20 269,43
 - Diputació de Barcelona  (1) 4.664.431,00 1.764.431,00
 - Proveïdors 360.731,11 649.736,75
 - Proveïdors entitats adherides 1.618.625,47 1.603.928,00
 - Proveïdors, empreses del grup i assoc. 30.232,27 30.232,27
 - Creditors diversos 1.374.241,81 1.923.622,10
 - Personal (remuneracions pendents) 254.299,82 8.685,16

Total 8.317.595,68 6.035.656,82
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Transferències d'actius financers 
 
Durant l’exercici no s’han cedit actius financers. 
 
Actius cedits i acceptats en garantia 
 
Durant l'exercici 2019 la Societat no  ha lliurat ni rebut actius en garantia. 
  
Correccions per deteriorament del valor originats pel risc del crèdit 
 
El moviment de les pèrdues per deteriorament de valor dels comptes a cobrar a clients i deutors en l’exercici 2019 
va ser el següent: 

 
En l’exercici 2018 aquest moviment va ser el següent: 

 
El reconeixement i la reversió de les correccions valoratives per deteriorament dels comptes a cobrar a clients, si 
és el cas, és registren dins de “ Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials” en el 
compte de pèrdues i guanys. Normalment es donen de baixa els imports carregats al compte de deteriorament de 
valor quan no existeixen expectatives de recuperar més efectiu.  
 
Així mateix, durant l’exercici 2019 s’ha donat de baixa, com a incobrables definitius, saldos per import de 6.898,61 
euros. (0,00 euros en l’exercici anterior). 
 
Impagament i incompliment de les condicions contractuals 
 
No s’han produït per part de la Societat impagaments i incompliment de condicions contractuals. 

 
Comptabilitat de cobertures 
 
La Societat no ha realitzat cobertures d’instruments financers. 
 
Valor raonable 
 
No es considera necessari informar d'aquest valor, donat que el valor en llibres constitueix una aproximació 
acceptable al valor raonable. 
 
 

S

A 1 de gener de 2019 509.233,60

Provisió por deteriorament de valor 0,00

Imports no utilitzats revertits (271.673,42)

A 31 de desembre de 2019 237.560,18

A 1 de gener de 2018 52.484,32

Provisió por deteriorament de valor (clients) 430.991,71

Provisió por deteriorament de valor (deutors) 25.757,57

Baixes de valor ja deteriorat 0,00

Imports no utilitzats revertits 0,00

A 31 de desembre de 2018 509.233,60
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Participacions en empreses del grup, multigrup i associades 
 

a) Participacions en empreses del Grup 

La Societat no té participacions en empreses del Grup. 
 

b) Participacions en empreses associades 
 

La Societat no té participacions en empreses associades. 
 
Altres informacions 
 
La Societat no té compromisos ferms de compra significatius d'actius financers ni de venda, ni afronta litigis ni 
embargaments que afectin de manera significativa els actius financers. 
 
La Societat no té pòlisses de crèdit concedides a 31-12-19. 
 
La Societat no té deutes amb garantia real. 
 
Informació sobre la naturalesa i el nivell de risc procedent d'instruments financers 

  
La gestió del risc està controlada per la Direcció de la Societat, que identifica, avalua i cobreix els riscos financers 
conforme a les polítiques aprovades per l'Òrgan d'Administració. Aquest proporciona polítiques per a la gestió del 
risc global, com també per a les àrees concretes.  
 
Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors.  
 
La Societat compleix, en els pagaments que realitza als seus proveïdors i creditors, amb els terminis establerts per 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

 

Segons la resolució de 29 de gener de 2016, de l’institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en relació a la 
informació a incorporar a la memòria dels Comptes Anuals sobre el període mig de pagament a proveïdors en 
operacions comercials, publicat al BOE el 4 de febrer de 2016 (Núm. 30, Sec III, Pàg. 9356), s’adjunta el següent 
quadre: 

  
 

9.4  Fons propis 
 

La composició dels Fons Propis al 31 de desembre de 2019,  és la següent: 

2019 2018

Dies Dies

Període mig de pagament a proveïdors 34,10 31,30

Rati d'operacions pagades 33,24 28,45

Rati d'operacions pendents de pagament 39,97 15,29

Import (euros) Import (euros)

Total pagaments realitzats 18.929.637,50 16.213.892,75

Total pagaments pendents 2.760.719,51 3.148.524,63
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9.4.1 Capital: 
 

El Capital Social a 31 de desembre de 2019 està compost per 4 participacions, totalment subscrites i 
desemborsades i numerades correlativament a partir de la unitat, amb un valor nominal de 3.000,00 euros cada 
una d’elles. 
 
La Societat està íntegrament participada per la Diputació de Barcelona i compleix tots els requisits establerts en la 
legislació vigent en relació amb la unipersonalitat. 
 
La societat, en cap any des de la seva constitució, no ha repartit dividends. 
 
9.4.2 Resultats d’exercicis anteriors: 
 
Respecte al resultats d’exercicis anteriors, cal indicar que d’aquest import de 549.320,16 euros, 524.016,11 
corresponen  al valor del “Romanent”  incorporat a la Societat  amb efectes 1 de gener de 2013 i que provenen de 
la extingida XAL entitat pública empresarial.   
 
9.4.3 Reserves: 
 
La Reserva legal de conformitat amb el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, i amb allò estipulat a l’article 
22è dels estatuts de la Societat, cal crear un fons de reserva que serà obligatori fins que arribi al 20% del capital 
social. Només es pot disposar de la mateixa per cobrir pèrdues. 
 
Al tancament de l'exercici  la Societat  no té en el seu poder participacions pròpies. 
Cap de les participacions de la Societat no està admesa a cotització.  
La Societat no té opcions ni contractes sobre les seves pròpies participacions.  
 

10 EXISTÈNCIES 
 

Per la naturalesa de l’activitat de la Societat, no posseeix existències a 31 de desembre de 2019.  
 
 

11 MONEDA ESTRANGERA      
 

Al tancament de l'exercici no existeixen actius ni passius denominats en moneda estrangera.  
 
 
 

2019 2018
Capital 12.000,00 12.000,00

Reserves
Reserva legal 2.400,00 2.400,00

Resultats d'exercicis anteriors
Romanent 549.320,16 546.049,52

Resultat de l'exercici 6.996,01 3.270,64

TOTAL FONS PROPIS 570.716,17 563.720,16



   

27 
 

12 SITUACIÓ FISCAL   
 

Impostos sobre beneficis  
 
La conciliació entre l'import net d'ingressos i despeses de l'exercici i la base imposable de l'impost sobre Societats 
és la següent: 
 

 
 

 
Les diferències permanents provenen bàsicament de donatius a entitats, que no tenen la consideració de 
deduïbles.  
Les diferències temporànies provenen bàsicament de reversions de provisions per morositat. 

 
  Les xifres corresponents a l’exercici 2018 van ser:   

      
 

La Societat no ha registrat en el balanç actius per impostos diferits per diferències temporàries deduïbles, bases 
imposables negatives o altres crèdits fiscals. El detall dels seus imports i terminis d'aplicació és el següent: 
 

Augments Disminucions Augments Disminucions   

Resultat comptable de l'exercici 6.996,01 0,00 38.800,78 0,00

Impost de Societats 0,00 0,00 12.933,28 0,00

Diferències permanents 45.971,95 0,00 0,00 0,00
Diferències temporàries 0,00 -227.055,70 0,00 51.734,06
Compensació bases imposables negatives 0,00 0,00 0,00 0,00

BASE IMPOSABLE (Resultat Fiscal)

COMPTE DE PÈRDUES I 
GUANYS

INGRESSOS I DESPESES 
DIRECTAMENT IMPUTATS AL 

PATRIMONI NET

-174.087,74

Augments Disminucions Augments Disminucions   

Resultat comptable de l'exercici 3.270,64 0,00 0,00 0,00

Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferències permanents 370.800,02 0,00 0,00 0,00
Diferències temporàries 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensació bases imposables negatives 0,00 374.070,66 0,00 0,00

BASE IMPOSABLE (Resultat Fiscal)

COMPTE DE PÈRDUES I 
GUANYS

INGRESSOS I DESPESES 
DIRECTAMENT IMPUTATS AL 

PATRIMONI NET

0,00

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=temporarias
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Les xifres corresponents a l’exercici 2018 van ser:    
            

 
 

El detall de l'impost de societats a pagar a les diferents jurisdiccions fiscals, com també les retencions i pagaments 
a compte efectuats durant l'exercici, és el següent: 
 

 
Les xifres corresponents a l’exercici 2018 van ser:   
         

 
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar definitivament liquidats fins que les 
declaracions hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el període de prescripció de 
quatre anys.   
 
Al 31 de desembre de 2019, la Societat tenia oberts a inspecció tots els impostos corresponents als exercicis no 
prescrits. 
 
L’Entitat considera que ha practicat adequadament les liquidacions de tots els impostos i no espera que, en el cas 
d'una eventual inspecció per part de les autoritats tributàries, puguin posar-se de manifest passius addicionals 
d'aquesta naturalesa que afectin aquests comptes anuals en el seu conjunt, excepte pel comentat en aquesta 

Bases Termini 
imposables d'aplicació

Per diferències temporàries deduïbles.Deduccions 2014  5.250,00 2024
Per diferències temporàries deduïbles.Deduccions 2017 2.415,00 2027
Per diferències temporàries deduïbles.Deduccions 2018 8.400,00 2028
Per diferències temporàries deduïbles.Deduccions 2019 16.065,00 2029
Per bases imposables negatives 2013 19.384,38 4.846,10
Per bases imposables negatives 2014 626.661,69 156.665,42
Per bases imposables negatives 2016 1.220.408,76 305.102,19
Per bases imposables negatives 2019 174.087,74

TOTAL 2.040.542,57 498.743,71

Actius per impostos diferits no comptabilitzats Import

Bases Termini 
imposables d'aplicació

Per diferències temporàries deduïbles.Deduccions 2014  5.250,00 2024
Per diferències temporàries deduïbles.Deduccions 2017 2.415,00 2027
Per diferències temporàries deduïbles.Deduccions 2018 8.400,00 2028
Per bases imposables negatives 2013 19.384,38 4.846,10
Per bases imposables negatives 2014 626.661,69 156.665,42
Per bases imposables negatives 2016 1.220.408,76 305.102,19

TOTAL 1.866.454,83 482.678,71

Actius per impostos diferits no comptabilitzats Import

Jurisdicció Impost total

Estatal - anys anteriors - 0,00 0,00 0,00

Estatal - any actual - 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Pag. i retencions a compte Pendents de pagament

Jurisdicció Impost total

Estatal - anys anteriors - 11,73 0,00 0,00

Estatal - any actual - 0,00 0,00 0,00

TOTAL 11,73 0,00 0,00

Pag. i retencions a compte Pendents de pagament
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mateixa Nota en el següent punt de “Saldos amb Administracions Públiques per conceptes d’impostos i seguretat 
social” dels presents Comptes Anuals. 

 
Saldos amb Administracions Públiques per conceptes d’impostos i seguretat social  

 
El saldo en el balanç amb aquestes Administracions Públiques a data de finalització de l’exercici en concepte 
d’impostos està composat pels següents imports.  

 

 
 

La societat ha tingut revisions de les declaracions de l’IVA corresponents als exercicis 2013, 2014 i 2015, havent-
se aixecat les corresponents actes de liquidació.  Així, el saldo de “HP deutora per IVA” recull l’ import de 
1.537.762,12 euros corresponent al deute pendent de cobrar de l’IVA de l’exercici 2013, l’import de 1.545.366,85 
euros, corresponent al deute pendent de cobrar de l’IVA de l’exercici 2014, i l’import de 2.054.729,98 euros del 
deute pendent de cobrar corresponent a l’IVA de l’exercici 2015. La suma total ascendeix a 5.137.858,95 euros. 
 
Cal fer esment que el 8 de maig de 2014 la Societat va rebre comunicació respecte a l’inici d’actuacions de 
comprovació i investigació de l’IVA de l’exercici 2013. L’origen de l’actuació inspectora es va centrar en l’eventual 
existència d’una naturalesa dual de l’activitat que porten a terme les empreses de comunicació pública, la qual 
cosa comportaria que d’acord al criteri de l’Agència Tributària, als efectes de l’IVA, no tota l’activitat exercida podria 
ser considerada com a activitat econòmica, sinó de consumidor final. 
 
Tanmateix la Dependència Regional d’Inspecció va notificar, en data 26 d’octubre de 2015, en la seva acta de 
liquidació resultant de les actuacions inspectores, que la regularització de la Inspecció era per un únic motiu, el 
tractament que la Societat havia estat donant a les transferències pressupostaries ordinàries que rep de la 
Diputació de Barcelona per tal de cobrir el dèficit d’explotació en el que incorre al prestar els serveis públics objecte 
de la seva activitat. En aquest sentit, la Inspecció considera que aquestes transferències tenen naturalesa de 
subvencions vinculades al preu, és a dir, són major preu dels serveis que presta la XAL,SL. Per tant, segons la 
seva interpretació, procediria augmentar la base imposable del IVA i les corresponents quotes d’IVA a repercutir. 
Un cop compensades les quotes d’IVA suportat, el deute a ingressar per IVA de l’exercici 2013 ascendiria a 
1.188.770,54 euros ( 1.114.695,59 euros de quota tributaria i 74.074,95 euros d’interessos moratoris). La Societat 
està en desacord amb aquest criteri de l’AEAT i l’ha recorregut davant del Tribunal Econòmic-Administratiu 
Regional de Catalunya (TEARC). 
 
Paral·lelament, el 30 d’abril es van ampliar les actuacions inspectores a l’objecte de regularitzar l’IVA de l’exercici 
2014, com a conseqüència també de la consideració com a subvencions vinculades al preu, de les transferències 
rebudes per part de la Diputació. Així, el passat 8 de febrer de 2016 es va notificar per part de l’Agència Tributària 
l’acord de liquidació en relació a l’exercici 2014 i seguint amb el mateix criteri aplicat en l’exercici 2013 especifica 

Saldos amb AAPP saldo a saldo a
31/12/2019 31/12/2018

Saldos deutors 11.546.095,26 8.552.903,48

HP deutora per IVA (exercicis 2013-2014-2015) 5.137.858,95 5.137.858,95

HP deutora per IVA 6.402.085,70 3.405.273,87

HP retencions i pagaments acompte 0,00 11,73

Organismes Seguretat Social deutors 720,00 5.616,00

HP deutora per IVA suportat pendent de compensar 5.430,61 4.142,93

Saldos creditors 902.326,16 806.024,27

Passius per impost diferit 517.129,12 504.195,79

HP creditora per IRPF 123.709,67 119.546,40

Organismes Seguretat Social creditors 261.487,37 182.282,08
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que el deute a ingressar per IVA de l’exercici 2014 ascendeix a 1.883.310,87 euros (1.776.971,43 euros de quota 
tributaria i 106.339,44 euros d’interessos moratoris). 
 
Finalment, i en el mateix sentit l’acta de liquidació de l’exercici 2015, de data 17 de novembre de 2016, especifica 
que el deute a ingressar per IVA ascendeix a 1.270.141,28 euros ( 1.220.701,20 euros de quota tributaria i 
49.440,08 euros d’interessos moratoris). 
 
Així, el deute tributari total de la Societat, derivat de les regularitzacions realitzades per l’Agència Tributària dels 
exercicis 2013, 2014 i 2015 ascendeix a 4.342.222,69 euros, interessos moratoris inclosos i sense cap tipus de 
sanció, a favor de l’Administració Tributària. Tanmateix la Societat XAL té registrat un import de 5.137.858,95 
euros en concepte de Hisenda Pública deutora per IVA corresponent a aquests tres anys. 

 
Aquests Acords de Liquidació realitzats per l’Agència Tributària, es troben recorreguts davant del Tribunal 
Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya (TEARC), tots tres acumulats en un mateix procediment. El TEARC 
va posar de manifest l’expedient administratiu a la societat XAL en data 18 d’octubre de 2016 i es van presentar 
al·legacions al mateix, el dia 17 de novembre de 2016. Paral·lelament a la impugnació dels Acords de Liquidació, 
la XAL també va sol·licitar al TEARC la suspensió de la seva executivitat. 
  
Els experts fiscals que han presentat els corresponents recursos, manifesten que, pel que fa a la valoració del risc 
d’ocurrència amb relació a la controvèrsia davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya, 
consideren que la probabilitat de l’aplicació del criteri de l’AEAT  ( que la XAL vegi augmentades les seves bases 
imposables incorporant-hi les aportacions corrents rebudes de la Diputació de Barcelona i que en conseqüència, 
hagi de regularitzar les quotes d’IVA repercutit), és inferior al 50%. Així mateix, donat que la resolució del recurs es 
pot demorar molt en el temps, la Societat va considerar oportú traspassar aquest import total de 5.137.858,95 
euros al llarg termini. 
 
En conseqüència la Societat manté els saldos deutors a l’actiu i no ha comptabilitzat cap dels efectes de les Actes 
d’Inspecció. 
 
Tanmateix pel que fa al recurs de sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts corresponents a l’any 2016, per 
import de 3.464.227,83 euros, va ser denegada per l’AEAT en data  26 de setembre de 2017. Aquesta resolució 
està recorreguda davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya i, al igual que en els recursos 
anteriors la probabilitat que donin la raó a la societat és superior al 50%. 
 
Per a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2017, es va continuar aplicant el criteri de la Dependència Regional de 
la Inspecció, que considera aquestes aportacions com a subvencions vinculades a preu i, a diferència de l’exercici 
2016, es va facturar a les entitats adherides al Protocol General, l’IVA corresponent per les transferències rebudes 
de la Diputació de Barcelona en aquest període 2017. 
  
Amb motiu del nou redactat de l’article 78.Dos.3º de la Llei de l’IVA, vigent a partir del 10 de novembre de 2017, en 
virtut de l’entrada en vigor de la disposició final 10ª de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, la XAL entén 
que les aportacions realitzades per la Diputació de Barcelona, sigui quina sigui la seva denominació, pel 
desenvolupament de la seva activitat, no tenen la consideració de subvencions vinculades al preu ni tampoc 
formen part de la contraprestació d’un contracte de prestació de serveis. Així, respecte de les aportacions 
realitzades a la XAL per part de la Diputació de Barcelona  a partir de 10/11/2017, la XAL no les ha considerat com 
a més valor de la base imposable als efectes de l’IVA pels serveis prestats a les entitats adherides, essent la base 
imposable de l’IVA únicament la quota d’adhesió que consta al contracte d’adhesió.  
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No obstant, pel que fa al recurs de sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts corresponents a l’any 2017, per 
import de 2.955.937,23 euros, va ser denegada per l’AEAT en data  8 de novembre de 2018. Aquesta resolució 
està recorreguda davant el Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya i, al igual que en els recursos 
anteriors la probabilitat que donin la raó a la societat és superior al 50%. 
 
És rellevant destacar que, al gener de 2018, la XAL va sol·licitar la devolució del crèdits generats en concepte de 
l’IVA durant l’any 2017 però, tot i la suspensió sense garantia dels Acords de liquidació dels anys 2014 i 2015, 
l’Administració Tributària va retenir el citat import i va sol·licitar al TEARC l’aplicació de mesures cautelars per 
garantir el deute derivat d’ambdós Acords de Liquidació.  
 
Tenint en compte l’anterior, en data 30 de gener de 2019, el TEARC va requerir a la XAL que es pronunciés en 
relació amb la possibilitat d’aplicar mesures cautelars sobre el devolució de l’IVA de l’exercici 2017 retinguda per 
l’Administració Tributària. El 13 de febrer de 2019 es van presentar al TEARC els corresponents arguments en 
contra de l’aplicació de mesures cautelars a la devolució de les quotes d’IVA de l’exercici 2017 pendents de 
devolució a la XAL. En data 26 d’abril de 2019, el TEARC va atorgar la suspensió amb dispensa parcial de 
garanties del deute en relació amb els tres  Acords de liquidació citats. En particular, la garantia de la suspensió va 
consistir en la retenció de les devolucions de l’IVA reconegudes a favor de la XAL fins l’import màxim del deute 
regularitzat juntament amb els corresponents interessos de demora. 
 
Al respecte, en data 10 de febrer de 2020, la XAL va presentar un escrit a la Dependència Regional de Recaptació 
de Catalunya sol·licitant l’emissió d’un certificat o document anàleg on es detallin les quantitats retingudes fins a 
data actual, amb un desglossament dels imports corresponents al deute principal i dels interessos de demora 
suspensius. A data de formulació dels presents comptes anuals, la Dependència Regional de Recaptació de 
Catalunya encara no ha emès el citat certificat o document anàleg. 
 
El saldo de “Passius per impost diferit”  respon en la seva totalitat a l’efecte fiscal derivat de les subvencions de 
capital rebudes. 
 
 

13 INGRESSOS I DESPESES 
  

Aprovisionaments: El detall dels aprovisionaments durant aquest exercici per import 10.769.203,39 euros 
corresponen íntegrament a les despeses per serveis externs per a la difusió, realització i producció de continguts 
audiovisuals. Tots aquests serveis han estat prestats principalment  per empreses i entitats  nacionals. En l’exercici 
2018 la despesa per aquest concepte va ser de 10.109.992,42 euros. 
 
Respecte a les despeses de personal, cal indicar : 
 
Càrregues socials: El desglossament de les càrregues socials comptabilitzades com a despesa durant aquest 
exercici i l’anterior és el següent:  
 

 
 

Import Import
2019 2018

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 2.030.104,02 1.850.382,36
Altres despeses socials 110.906,52 111.459,46

TOTAL 2.141.010,54 1.961.841,82
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El detall de les relacions mantingudes per la Societat durant l’exercici 2019, amb el seu soci únic la Diputació de 
Barcelona, és el següent: 
 
Ingressos: 

 
 
Despeses: 

 
La Societat paga el lloguer de l’edifici a que es fa referència a la Nota 8.2. El contracte d’arrendament té data i 
efectes a partir de l’1 d’octubre de 2017, amb anterioritat, donat que tenia la consideració de cessió d’ús gratuïta, 
no es va fixar cap contraprestació econòmica. 
 
El preu del lloguer estipulat en el contracte inclou el pagament de les despeses comunes del recinte de la 
Maternitat on es troba el Pavelló Cambó (Veure Nota 8.2).  
 
 

14 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 

Provisions i contingències de l’exercici 2019: 
 

 
 
La “provisió despeses de personal”, recull les despeses de personal per indemnitzacions per cessament, 
calculades en base a estimacions prudents de potencials rescissions de contractes de treball abans de la seva 
finalització. En aquest exercici 2019, finalment s’han pagat 20.620,36 euros per una rescissió de un contracte de 
treball. Tanmateix 60.000,00 euros s’han registrat com excés de provisions per retribucions al personal, donat que 
com conseqüència del judici celebrat el 6 de juliol de 2017 va sortir una sentència favorable a la XAL,SL, tot i que 
la persona implicada va presentar un recurs de súplica en data 18 de juliol, va quedar resolt per desestiment del 
jutjat 21 del social de Barcelona en data 3 d’octubre de 2019. 
 
Així mateix cal indicar que una antiga treballadora de l’Agència de Comunicació Local  (ACL) ha presentat 
demanada al Jutjat Social per diferències en la cotització a la Seguretat Social en el període des de l’1 de 
setembre de 1999 fins el 31 d’agost de 2005. L’import estimat per cobrir aquesta contingència és de 125.000,00 
euros. La resta de 8.000,00 euros, s’han dotat  per una possible contingència per discrepàncies amb una Entitat 
adherida.  

Aportacions de la Diputació de Barcelona data Import
formalització

 - Aportació ordinària a la XAL SL, per a l'exercici 2019  Decret 12-02-2019 22.800.000,00

Total subvencions d'explotació: 22.800.000,00

 - Aportació per inversions 2019 a la XAL SL. Decret 14-02-2019 380.000,00
 - (Import no aplicat) -4.968,14

Total subvencions de capital: 375.031,86

Element
Saldo a 
01/01/19

Entrades i 
Dotacions Aplicacions

Saldo a 
31/12/19

 - Provisió despeses de personal 80.620,36 0,00 (80.620,36) 0,00
 - Provisió per operacions comercials 25.757,57 0,00 0,00 25.757,57
 - Provisió per altres responsabilitats 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00

106.377,93 133.000,00 (80.620,36) 158.757,57
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La Societat considera que independentment de l’indicat a la Nota 12, no té passius contingents dels quals puguin 
sorgir passius per import significatiu diferents a aquells ja provisionats.  
 

 
15 INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 
 

Donada l'activitat a la qual es dedica l’Entitat, descrita a la Nota 1 de la present Memòria, la mateixa no té 
responsabilitats, despeses, actius ni provisions de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius en 
relació amb el patrimoni, la situació financera, els resultats i els fluxos d'efectiu. 
  
Pel que fa a les possibles contingències que en aquesta matèria poguessin produir-se, els Administradors 
consideren que aquestes es troben suficientment cobertes amb les pòlisses d’assegurança de responsabilitat 
subscrites, no tenint per tant constituïda provisió alguna per aquest concepte en el balanç de situació al 31 de 
desembre de 2019. 
 
 

16 RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 
 

La Societat no té compromès amb el personal cap tipus de retribucions post-ocupació tals com pensions, 
assistència sanitària una vegada conclosa la relació laboral, ni altres tipus de prestacions per jubilació. 
En data 1 de gener de 2016, va entrar en vigor un conveni propi per tot el personal laboral de la Societat, que ha 
estat vigent en l’exercici 2019. 
 
 

17 TRANSACCIONS AMB PAGAMENTS BASATS EN INSTRUMENTS DE PATRIMONI 
 

Durant l'exercici no s'han pres acords de transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni. 
 
 

18 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

La Societat ha obtingut i reconegut com a ingrés d'explotació en l'exercici 2019 les subvencions següents:   
 

 
 
En l’exercici 2018 les subvencions d’explotació atorgades van ser per un import de 22.980.880,85 euros.  
 

Aportacions 

Diputació de Barcelona:
 - Aportació ordinària a la XAL SL, per a l'exercici 2019  Decret 12-02-2019 22.800.000,00

Diputació de Lleida
 - Aportació a la XAL SL, per a la Producció audiovisual "Terres de Lleida" Conveni 27-12-2019 120.000,00
 - Aportació a la XAL SL, per a la Producció audiovisual "Terres de Lleida" Conveni 13-06-2019 90.000,00

Total subvencions d'explotació: 23.010.000,00

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=provisionados
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=MEDIOAMBIENTE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=post
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L'import i característiques de les subvencions de capital que apareixen en balanç sota l'epígraf “Subvencions, 
donacions i llegats rebuts” com també el moviment hagut durant aquest exercici és el següent: 
 

 
 

 
 

L’import de 375.031,86 euros atorgats en aquest any 2019, s’ha destinat a l’adquisició d’immobilitzat i s’imputarà a 
ingrés de l’exercici en proporció a l’amortització dels béns adquirits amb aquest import. 

 
Les xifres corresponents a l’exercici 2018 van ser:   
 

 
 
Així mateix s’imputen com a ingressos en els cassos que es produeixi l’alienació, correcció valorativa per 
deterioració o baixa en balanç.       

a) Composició de les subvencions de capital: Import
 

Subvencions de capital aportades per ACL,S.A. i per XAL e.p.e. 174.335,66

Subvencions de capital, exercici 2013 273.269,04

Subvencions de capital, exercici 2014 157.936,66

Subvencions de capital, exercici 2015 182.768,26

Subvencions de capital, exercici 2016 209.892,40

Subvencions de capital, exercici 2017 238.799,64

Subvencions de capital, exercici 2018 275.578,25

Subvencions de capital, exercici 2019 375.031,86

TOTAL SUBVENCIONS REBUDES 1.887.611,77

Aplicacions en resultats, exercici 2019 -323.297,80

Variació de les diferències temporàries,exercici 2019 -12.933,33

TOTAL SALDO 1.551.380,64

  

Pendent Efecte Subvencions Aplicació variació de

d'aplicació impositiu atorgades Resultats diferencies Saldo a

 b) Apliacions a resultats de l'exercici 01.01.19 altres anys 31.12.19 31.12.19 temporàries 31.12.19
    

Subv. capital aportades: ACL,S.A. i  XAL e.p.e. 174.335,61 58.111,83 71.937,56 17.984,45 120.382,55

Subvencions de capital, exercici 2013 273.269,04 91.089,68  51.649,92 12.912,53 234.531,65

Subvencions de capital, exercici 2014 157.936,66 52.648,03 26.611,39 6.652,90 137.978,17

Subvencions de capital, exercici 2015 182.768,26 60.922,82 35.327,21 8.831,84 156.272,89

Subvencions de capital, exercici 2016 209.892,40 69.964,13 34.357,95 8.589,51 184.123,96

Subvencions de capital, exercici 2017 238.799,64 79.599,88 42.623,31 10.655,82 206.832,15

Subvencions de capital, exercici 2018 275.578,25 91.859,42 44.040,69 11.010,15 242.547,71

Subvencions de capital, exercici 2019 0,00 0,00 375.031,86 16.749,77 -89.570,53 268.711,56

TOTAL 1.512.579,86 504.195,79 375.031,86 323.297,80 -12.933,33 1.551.380,64

  

Pendent Efecte Subvencions Aplicació variació de Reclassific.

d'aplicació impositiu atorgades Resultats diferencies i ajust tipus Saldo a

 b) Apliacions a resultats de l'exercici 01.01.18 altres anys 31.12.18 31.12.18 temporàries  impositiu 31.12.18
    

Subv. capital aportades: ACL,S.A. i  XAL e.p.e. 257.633,59 85.877,72 111.173,64 27.793,45 82,21 174.335,61

Subvencions de capital, exercici 2013 322.241,20 107.413,74  65.437,01 16.359,29 105,56 273.269,04

Subvencions de capital, exercici 2014 183.736,38 61.245,58 34.399,74 8.598,71 1,31 157.936,66

Subvencions de capital, exercici 2015 221.137,18 73.712,42 51.158,52 12.789,60 0,00 182.768,26

Subvencions de capital, exercici 2016 238.219,21 79.496,69 37.938,55 9.574,91 36,83 209.892,40

Subvencions de capital, exercici 2017 272.296,23 90.675,13 44.571,84 16.425,37 -5.350,12 238.799,64

Subvencions de capital, exercici 2018 0,00 0,00 393.432,24 25.662,36 -97.315,84 5.124,21 275.578,25

TOTAL 1.495.263,79 498.421,28 393.432,24 370.341,66 -5.774,51 0,00 1.512.579,86
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19 COMBINACIONS DE NEGOCIS 
 

Durant l'exercici la Societat no ha realitzat combinacions de negocis. 
 
 

20 NEGOCIS CONJUNTS 
 

La Societat no participa en cap negoci, la gestió del qual s’efectuï de forma conjunta amb altres entitats. 
 
 

21 ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA I OPERACIONS INTERROMPUDES 
 

A data de tancament de l’exercici no existeixen actius no corrents que la Societat hagi classificat com a mantinguts 
per a la venda. 

 
 

22 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT   
 

a) En data 13 de febrer de 2020, la Presidència de la  Diputació de Barcelona ha dictat un decret pel qual s’aprova 
una aportació ordinària a la Xarxa Audiovisual Local, SL per col·laborar en el finançament de les seves 
despeses corrents de funcionament per a l’exercici 2020 de 22.800.000,00 euros. 

b) Així mateix en data 13 de febrer de 2020, la Presidència de la  Diputació de Barcelona ha dictat un decret pel 
qual s’aprova una autorització de disposició de 380.000,00 euros destinada a finançar les actuacions en 
immobilitzat previstes efectuar durant l’exercici 2020, incloses en el seu pressupost. 

c) Entre la data de tancament de l’exercici i la de formulació dels comptes anuals no s’han produït altres fets 
significatius que incideixin en la formulació de comptes de l’exercici 2019. 

No obstant, cal prendre en consideració la situació d’emergència i d’estat d’alerta derivada de la propagació del 
coronavirus (COVID-19), que suposa una crisi sanitària que impactarà, de ben segur, en l’entorn de les activitats 
que efectua l'entitat. Per a fer front a aquesta situació i als efectes d’atenuar els efectes econòmics i socials del 
COVID-19, l’Estat, la Generalitat de Catalunya i altres organismes han emès diferents textos legals que 
contemplen una sèrie de mesures urgents i extraordinàries. 

 
Les conseqüències derivades del COVID-19 es consideren un fet posterior que no requereix ajustament en els 
comptes anuals de l’exercici 2019, sense perjudici que hagin de ser objecte de reconeixement, en el seu cas, en 
els comptes anuals de 2020. En aquest sentit i atenent a què la font bàsica de finançament de l’entitat són els 
recursos que obté anualment de la Diputació de Barcelona en forma de transferències, caldrà efectuar les 
gestions pressupostàries que es considerin oportunes per fer front a les despeses addicionals a les ja 
pressupostades que puguin esdevenir d’aquesta situació, als efectes de minimitzar el seu impacte." 

 
Excepte els aspectes mencionats en el paràgrafs anteriors, després del tancament de l’exercici, no ha ocorregut 
cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de la Societat reflectida en aquests comptes anuals. 
 
Per tot això, la informació subministrada als presents comptes anuals reflecteix suficientment la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i dels resultats. 
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23 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES  
 

A continuació es detallen les operacions rellevants amb les parts vinculades: 
 
Béns i serveis 
 
Les subvencions de capital i d’explotació rebudes del seu soci únic (la Diputació de Barcelona) estan detallades a 
la Nota 13. Així mateix tal com s’indica a la Nota 8.2, la Societat té vigent un contracte d’arrendament de l’edifici 
Pavelló Cambó que va signar l’1 d’octubre de 2017.  
 
Els saldos deutors i creditors amb el seu soci únic (la Diputació de Barcelona) a 31 de desembre de 2019, estan 
detallats a les Notes 9.1 i 9.2 respectivament. 
 
Acords de finançament 
 
Excepte les subvencions explicades en la Nota 13, no hi ha acords de finançament amb parts vinculades.  

 
Dividends i altres beneficis distribuïts 
 
Durant l'exercici, la Societat no ha rebut dividends de parts vinculades. 

 
Garanties i avals 

 
En l’exercici 2019 la Societat no té garanties ni avals. A 31 de desembre de 2018 la societat tenia un aval constituït 
per import de 8.259,99 euros, que corresponia al contracte de lloguer d’un local a la ciutat de Girona, tot i que 
aquest contracte es va rescindir a finals del mes de juny de 2018.  

 
Consell d'Administració i personal directiu 

 
a) Remuneracions a membres del Consell d'Administració i personal directiu 

 
Els membres del Consell d’Administració no perceben cap tipus de retribució per la seva condició, a excepció del 
Conseller delegat, el qual ha percebut una retribució de 89.666,72 euros. En l’exercici anterior la seva retribució va 
ser de 87.000 euros. La diferència és deguda al canvi de Conseller Delegat el mes de novembre ja que a la 
liquidació del Conseller sortint es va incloure la part proporcional de la paga extraordinària de desembre i la part 
meritada de la paga extraordinària de juny, a més dels dies no gaudits de vacances 
 
A més del Conseller delegat, l’equip directiu es composa de cinc persones més: el gerent, el cap d’àrea de 
continguts, cap de l’àrea d’operacions, cap de l’àrea d’estratègia i cap de l’àrea de comunicació i relació amb les 
entitats adherides, les quals durant l’exercici 2019 han percebut un import brut de 269.093,93 euros. En l’exercici 
anterior aquest import va ser de 320.755,87 euros. 
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b) Beneficis socials  
 
No existeix cap altre tipus de benefici social gaudit pels membres del Consell d'Administració. Tanmateix el 
personal directiu està cobert per la pòlissa d’una mútua de salut contractada per la societat i que engloba a tots els 
seus treballadors.  
 
c) Bestretes i crèdits concedits  
 
A data de tancament de l’exercici no existien ni bestretes ni crèdits concedits als membres del Consell 
d’Administració i del personal directiu. 

 
d) Deure de Lleialtat 
 
D'acord amb l'article 229 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar que cap membre del Consell 
d’Administració no participa en el capital social d'una Societat amb el mateix, anàleg o complementari gènere 
d'activitat al que constitueix l'objecte social de la XAL, ni desenvolupa, per compte propi o aliè cap classe d'activitat 
anàloga o complementària. 
 

 

24 ALTRA INFORMACIÓ 
 

Informació sobre el personal 
 
El nombre mig de persones emprades en el curs dels exercicis 2019 i 2018, distribuït  per categories i gènere, ha 
estat el següent: 
 

 
 

El nombre de persones emprades a 31 de desembre de 2019 i a 31 de desembre de 2018, distribuït per categories 
i gènere,  ha estat el següent: 
 

 
 
 
 

2019 2018

Categories Homes Dones Total Homes Dones Total

 Direcció i gestió 11,88 9,51 21,39 11,58 11,00 22,58
 Administració i serveis interns 3,00 10,46 13,46 3,00 10,44 13,44
 Producció 31,57 51,27 82,84 34,00 51,38 85,38
 Tècnics i manteniment 39,74 15,59 55,33 38,87 15,69 54,56
 Agents comercials 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL 87,19 86,83 174,02 88,45 88,51 176,96

2019 2018

Categories Homes Dones Total Homes Dones Total

 Direcció i gestió 12 10 22 11 11 22
 Administració i serveis interns 3 11 14 3 10 13
 Producció 31 51 82 34 52 86
 Tècnics i manteniment 40 16 56 39 16 55
 Agents comercials 1 0 1 1 0 1

TOTAL 87 88 175 88 89 177
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Honoraris auditors 
 
Els honoraris reportats durant l'exercici pels serveis d'auditoria han ascendit a 14.800,00 euros, en l’exercici 
anterior van ser de 21.500,00 euros. Així mateix, els honoraris reportats durant l'exercici 2019 per altres societats 
que utilitzen la marca AUREN per altres serveis prestats a la Societat, han ascendit a 61.316,54 euros, en l’exercici 
anterior aquest import va ser de 77.968,77 euros. 
 

 

25 INFORMACIÓ SEGMENTADA  
 

L'àmbit geogràfic d’actuació és essencialment la província de Barcelona encara que poden adherir-se al protocol 
general de serveis de la XAL entitats d’altres àmbits territorials de parla catalana. 
 
 

Barcelona a .................... de 2020 

 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=AUREN
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INFORME DE GESTIÓ DE L’EXERCICI 2019-XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 
 
Entorn econòmic-financer. 
 
El Producte Interior Brut (PIB) d’Espanya créixer el  2019 un 1,8%, sis dècimes per sota de la dada de l’any anterior 
segons les xifres provisionals publicades per l’INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE). Entre els mesos de 
setembre i desembre, el PIB va créixer un 0,5%, una taxa una dècima superior a la registrada el trimestre anterior. 
 
Pel que fa a l’ocupació l’Enquesta de Població Activa (EPA) durant el quart trimestre de 2019 el nombre d’ocupats va 
augmentar en 92.600 persones respecte el trimestre anterior (un 0,47%) i se situa en 19.966.900. En termes 
desestacionalitzats la variació trimestral és del 0,80%. L’ocupació ha crescut en 402.300 persones en els 12 últims 
mesos. La taxa anual és del 2,06%.  
 
L’atur baixa aquest trimestre en 22.500 persones. (-0,70%)  El nombre total d’aturats se situa en 3.191.900. En termes 
desestacionalitzats la variació trimestral és del -2,76%. En els últims 12 mesos l’atur ha disminuït en 112.400 persones 
(-3,40%). La taxa de l’atur se situa en el 13,78%, cosa que suposa catorze centèsimes menys que el trimestre anterior. 
En l’últim any aquesta taxa s’ha reduït en 67 centèsimes.  
 
Per altra banda, la taxa d’inflació va tancar l’any 2019 situant-se en el 0,8%. 
 
Evolució del sector  
 
Ubiqüitat, supercomputació, robots amb intel·ligència artificial, cotxes autònoms, edició genètica… Fa uns anys podien 
semblar conceptes de ciència ficció però ja són ben reals. Allò que alguns teòrics anomenen la Quarta Revolució 
Industrial és un canvi de paradigma que està transformant profundament la nostra manera de viure, de treballar i de 
relacionar-nos. Una revolució basada en un salt qualitatiu en l’àmbit tecnològic amb impacte sobre totes les disciplines, 
economies i indústries. El sector audiovisual protagonitza algunes de les principals conseqüències d’aquest gran canvi. 
 
A escala global, la indústria de l’entreteniment (i el sector audiovisual en particular) té el repte d’adaptar-se als nous 
hàbits de consum digital de continguts i a la competència creixent per part d’actors externs, principalment del món del 
comerç electrònic i les telecomunicacions, que estan millor preparats per liderar la revolució tecnològica. És per això que 
la indústria audiovisual està convergint i integrant-se acceleradament. Es difumina la separació entre el negoci de la 
producció (continguts) i el de la distribució (tecnologia). La cadena de valor tradicional està basculant: el contingut 
encara és el rei, però la diferenciació –i, per tant, la competitivitat– depèn de les capacitats de connexió directa amb els 
públics i de monetització. I és aquí on resulta imprescindible posar al ciutadà en el  centre de l’equació. 
  
La bona notícia per al sector és que, a escala global, creix a bon ritme el tamany del mercat. Però el pastís es reparteix 
d’una altra manera. El consum de vídeo en serveis OTT guanya quota de mercat, esperonat per grans jugadors globals 
com Netflix, HBO i Amazon. Creix el sector dels videojocs, impulsat per les millores tecnològiques en àmbits com la 
realitat virtual, la ultra alta definició i la connectivitat 4G/5G. També augmenten el consum de podcasts i les inversions 
en publicitat digital. En canvi, disminueix progressivament la distribució lineal i en obert de continguts audiovisuals. 
 
El sector audiovisual català participa d’aquest canvi de paradigma. En l’àmbit de la producció, un dels principals motors 
del sector (la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) manté a mínims la seva inversió en noves produccions. 
Altres actors comencen a ser rellevants, principalment de l’àmbit de la distribució. En primer lloc, les grans plataformes 
globals que busquen continguts diferencials per als seus mercats locals. També les operadores de telecomunicacions, 
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que han apostat per la producció de continguts audiovisuals per afegir valor al seu negoci tradicional. En aquest sentit, 
la normativa europea que obliga les plataformes i operadors a incloure un mínim del 30% d’obres europees als seus 
catàlegs obre noves oportunitats per al sector. 
 
El sector audiovisual local té un gran repte i una gran oportunitat. S’està adaptant al nou ecosistema amb una aposta 
pels continguts singulars i diferencials –aquells que no produeix cap altre actor del sector– i explorant noves fórmules de 
distribució a través de plataformes OTT de nínxol.  
 
Activitats i fets destacables  
 
Cal destacar els canvis produïts en els òrgans de govern i gestió de la XAL: 
 
Els membres del Consell d'Administració entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2019 han estat:  
 
1. Sr. Marc Castells i Berzosa (nomenat el 4 d'octubre de 2018). 
2. Sr. Francesc Xavier Fornells i Sala  
3. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
4. Sr. Josep M. Civis i Balasch 
5. Sra. Cristina Gómez i Gili 
6. Sra. Núria Parlón i Gil 
7. Sra. Pilar Díaz Romero 
8. Sr. Benet Lluís Moreno Campon 
9. Sr. Francesc Pena i Carbó  
 
Conseller delegat: En el Consell d’administració celebrat en l’acte de constitució de la societat va ser nomenat Conseller 
delegat el Sr. Francesc Pena Carbó. La darrera reelecció es va fer en la sessió del consell de 22 de març de 2018. El 
càrrec s’ha mantingut vigent fins al 31 d’octubre de 2019. 
 
Com a conseqüència de la celebració de les eleccions municipals i el canvi en la composició del Ple de la Diputació de 
Barcelona, el 31 d’octubre la Junta General de la XAL va nomenar un nou consell d’administració format per: 
 
1. Sr. Jaime Collboni Cuadrado (president) 
2. Sra. Maria Neus Munté i Fernández (vicepresidenta) 
3. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
4. Sr. Joan Foguet i Ferrer 
5. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
6. Sra. Núria Parlón i Gil 
7. Sra. Pilar Díaz Romero 
8. Sr. Benet Lluís Moreno Campon 
9. Sr. Lluís Garriga Paituví  
 
El mateix dia es va reunir el consell i va nomenar conseller delegat el Sr. Lluís Garriga Paituví, qui ostenta el càrrec 
actualment. 
 
Gerència: El càrrec de gerent està ocupat pel Sr. Xavier Escribà i Vivó, que fou nomenat pel ple de la Diputació en 
funcions de Junta General en sessió de 29 de juny de 2017. 
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Com a conseqüència dels canvis en la direcció de l’empresa, es nomenen provisionalment el cap de l’àrea d’estratègia i 
cap de l’oficina del Comitè de direcció, Marc Melillas Esquirol, i una nova cap de continguts, Joana Adela Vallès i Pena, 
en data d’11 i 25 de novembre de 2019 respectivament, fins a la provisió definitiva dels llocs.  
 
La XAL posa a disposició de les ràdios i les televisions adherides el catàleg de productes i serveis, així com els models 
de treball conjunt que pivoten sobre dues idees essencials: una, la producció dels continguts que distribueix La Xarxa la 
fan essencialment les mateixes entitats: dues, els responsables dels mitjans locals han d’assumir la funció de decidir els 
continguts que programen a cada moment.  
 
Aquesta activitat és porta a terme mitjançant la distribució de les tasques per departaments especialitzats. Es 
distribueixen en quatre àmbits: entitats, continguts, operacions i comunicació. Les diverses àrees i serveis articulen les 
seves tasques per desenvolupar les necessitats de cadascun d’aquests àmbits. 
 
Entitats adherides 
 
La relació amb les entitats adherides es gestiona des del servei integrat a l’Àrea de Comunicació i Relacions amb les 
Entitats Adherides.  
 
A 31 de desembre del 2019, les entitats adherides a la XAL, SL, són 188:: 47 televisions i 141 emissores de ràdio . 
 
De les 47 televisions adherides, 22 són de titularitat pública, 23 privades i dues estan gestionades com a mitjans 
comunitaris. 
 
Pel que fa a les 141 ràdios adherides, 134 són de titularitat pública –llicència municipal i 7 són privades.  
Pel que fa a l’emissió, de les 47 televisions adherides, 37 emeten per TDT i 13 per Internet. En el cas de les emissores 
de ràdio, 135 emeten per FM i les altres 6 només per Internet. 
 
Àmbit de Continguts 
 
L’àrea de continguts durant el 2019 està organitzada tres àrees que promouen i gestionen la producció de continguts 
informatius, esportius i els divulgatius i d’entreteniment, que s’ofereixen a les entitats adherides perquè els seus mitjans 
de comunicació (ràdios, televisions i mitjans multiplataforma) els tinguin a disposició per fer-ne difusió.  
 
L’oferta de continguts televisius i radiofònics, que treballa la XAL amb les entitats adherides, té com a objectiu essencial 
donar valor a la producció audiovisual dels mitjans de proximitat. 
 
Magazíns territorials i/o temàtics de ràdio. Aquests magazins estan coproduïts per diversos grups de ràdios locals i la 
XAL i permeten avançar en una metodologia de treball col·laboratiu entre diferents emissores del territori.  
 
Els magazíns han permès a les emissores crear petites xarxes territorials o temàtiques que permeten la difusió 
d’informació entre les comunitats de les diverses emissores que el realitzen. 
 
Coproducció amb ràdios locals de municipis de menys de 10.000. El 2019 la XAL va dur a terme 19 contractes de 
coproducció amb l’objectiu de donar suport a emissores de titularitat pública de poblacions petites. Els projectes han 
permès a aquestes emissores desenvolupar i garantir el servei públic de comunicació a través de programes informatius 
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i de magazins radiofònics. La XAL aporta entre el 60 i el 20% del pressupost del projecte i l’ajuntament titular de 
l’emissora la resta del cost de la coproducció.  
 
Servei de redacció 
El servei de redacció ha desenvolupat tasques de suport i servei a tots els continguts produïts des de La Xarxa. Els 
professionals assumeixen les tasques pròpies de redacció informativa, esportiva, guionatge, tasques de rodatge, edició, 
etc. 
 
Els professionals donen suport a la producció de: 
Continguts informatius:  
‘Notícies en xarxa, edició matí’ –format ràdio i televisió 
‘Notícies en xarxa, edició migdia’ – format ràdio 
‘Notícies en xarxa, edició vespre’ – format ràdio 
‘Connecti.cat’ – format televisió 
‘Connecti.cat’ – estiu – format televisió 
‘Notícies en xarxa, edició matí cap de setmana’ – format ràdio 
‘Notícies en xarxa, edició migdia cap de setmana’ – format ràdio 
‘Al dia, cap de setmana’ – format televisió 
Butlletins informatius – format ràdio 
 
Continguts esportius:  
‘Esports en xarxa’ – versió ràdio 
‘En joc’ – versió ràdio 
‘En joc’ – versió televisió 
 
Retransmissions esportives en format televisió: ‘Bàsquet en joc’, ‘Rugbi en joc’, ‘Hoquei en joc’, ‘Handbol en Joc’.  
Continguts esportius per a la plataforma de vídeo a demanda XALA! 
 
Programes de divulgació i entreteniment que es coordinen des de la XAL: 
 
‘Ben trobats’ – format televisió 
‘The Weekly Mag’ – format televisió 
‘Als quatre vents’ – format televisió 
Elaboració de càpsules informatives, divulgatives per a l’oferta de continguts de lliure distribució. 
 
Informatius especials amb motiu dels incendis a la Ribera d’Ebre. La Xarxa va impulsar una sèrie d’informatius especials 
en format ràdio-televisió per cobrir l’incendi i les seves conseqüències. 
 
Servei d’intercanvi de notícies 
L’intercanvi de notícies entre entitats a través de la plataforma Xarxa Mèdia no ha tingut canvis rellevants respecte a 
l’any passat. La disminució de peces de vídeo aportades i de les fetes servir en els informatius territorials s’ha produït 
perquè el mes de juliol de 2019 es van modificar a la baixa els topalls de peces que les televisions poden aportar en els 
informatius territorials.  
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Dades d’intercanvis (inclou peces d’informatius i esports): 

Vídeo 2016 2017 2018 2019 

Peces aportades 39.684 55.267 54.220 51.995 

Peces aportades per entitats 37.320 52.823 51.912 49.315 

Peces realitzades redacció La Xarxa 2.365 2.444 2.316 2.682 

Peces fetes servir informatius La Xarxa 11.079 8.088 7.230 7.314 

Peces fetes servir informatius territorials 18.858 41.476 42.452 39.316 

*Dades de 2019 facilitades per l’empresa VSN. 
 

Àudio 2016 2017 2018 2019 

Peces aportades 19.778 20.001 22.518 24.817 

Peces aportades per entitats 18.318 18.393 21.209 23.299 

Peces realitzades redacció La Xarxa 1.460 1.608 1.313 1.520 

Peces fetes servir informatius La Xarxa 15.438 15.566 18.204 16.750 

*Dades de 2019 facilitades per l’empresa VSN. 
 
Informatius territorials de televisió. La Xarxa coordina les peces informatives de dotze informatius territorials de televisió 
en els quals participen 40 entitats 
 
Petició de cobertures. El servei de coordinació ha rebut 321 peticions ordinàries de cobertura de fets noticiables: 105 les 
ha realitzat la redacció de La Xarxa, 197 les han fet entitats (TV3 inclosa) i 19 no s’han pogut atendre. 
 
A més, s’han atès peticions de cobertura que les entitats han demanat amb motiu d’esdeveniments especials. 
 
Servei de producció executiva 
En l’àmbit de continguts, la producció audiovisual s’ha basat essencialment en l’entreteniment i les retransmissions 
esportives. Els productors executius que integren aquest servei han liderat bona part d’aquestes produccions 
audiovisuals. 
 
Els programes que es realitzen des de La Xarxa es fan amb personal dels departaments de Redacció, Producció i 
Realització, i, en la majoria d’aquestes produccions, també amb professionals de les entitats adherides, a través dels 
continguts coproduïts. 
 
Continguts esportius. Com en l’anterior exercici, els continguts esportius han continuat sent un dels eixos principals de la 
producció de La Xarxa.  
 
S’ha mantingut el programa directe de televisió d’informació d’actualitat esportiva ‘En joc’, amb les edicions de diumenge 
i dilluns, i la versió radiofònica de cap de setmana. Tots aquests programes estan realitzats íntegrament pels equips de 
la XAL. També continua l’emissió del programa radiofònic ‘Esports en xarxa’, de dilluns a divendres, que aquesta 
temporada s’ha coproduït amb Cugat Mèdia, entitat adherida a La XAL. 
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S’han dut a terme, de manera regular, quatre retransmissions esportives setmanals: bàsquet (categoria Copa 
Catalunya), hoquei (categoria Lliga Nacional Catalana), handbol (categoria Lliga Catalana) i rugbi (categoria Divisió 
d’Honor Catalana). També s’han fet retransmissions d’altres esports com el patinatge artístic, hoquei herba o 
d’esdeveniments com els Word Roller Games o els Campionats Universitaris. 
 
Continguts de divulgació i entreteniment. Continua l’aposta pels formats de coproducció amb les entitats adherides. 
Programes com el magazin matinal ‘Ben trobats’, l’informatiu ‘Connecti.cat’, amb la seva versió d’estiu, ‘Connecti.cat 
Estiu’, han nodrit la producció de continguts en directe d’entreteniment. Uns projectes que es basen en la coproducció 
amb les entitats adherides per fer-los possible.  
 
Altres programes, produïts per la XAL també tenen la participació d’aportacions de les televisions locals adherides com 
‘The Weekly Mag’ (magazín setmanal en anglès), ‘Als 4 vents’ (programa itinerant en directe), ‘Pica Lletres’ (concurs per 
a públic escolar que consisteix a lletrejar paraules en català). 
 
La Xarxa també ha produït dos programes de temàtica castellera ‘Castells en xarxa’ i ‘On tot comença’ i ha participat en 
la coproducció d’un tercer programa, en format televisiu i radiofònic, ‘Va de castells’, elaborat per Penedès TV. 
 
Continguts especials. La XAL ha continuat la línia de suport a les entitats per a la producció i coproducció 
d’esdeveniments en directe. També s’ha facilitat l’emissió i distribució d’espais en diferit, en aquells casos en què el 
directe no ha estat possible o quan s’ha considerat més convenient apostar per altres franges horàries o altres formats, 
com ara programes-resums. 
 
En els continguts s’ha seguit l’aposta per la difusió de la cultura d’arreu del país des de la visió més àmplia: música, arts 
escèniques, cultura popular i tradicional, festivals han estat també una de les línies estratègiques de la dels continguts 
de la XAL.  
 
Seguint la línia encetada l’any passat, aquest 2019 s’han adquirit els drets de noves sèries de dibuixos animats que 
s’emeten en períodes especials com ara Nadal. Són: LMN’S, Monster Allergy i Zumbers. 
 
El 2019 ha acabat la producció de la pel·lícula ‘La vida sense la Sara Amat’, la primera pel·lícula de la XAL. La vida 
sense la Sara Amat és una producció de la Xarxa de Comunicació Local amb la coproducció de Massa d’Or 
Produccions cinematogràfiques i audiovisuals. Basada en la novel·la homònima de Pep Puig, guanyadora del Premi 
Sant Jordi de novel·la del 2015, és un drama amb protagonistes adolescents, actors novells, que té lloc un estiu en un 
poble de l’interior de Catalunya, ambientat en els anys vuitanta. Està dirigida per Laura Jou, que s’estrena amb aquesta 
pel·lícula com a directora de llargmetratges. 
 
La pel·lícula es va estrenar als cinemes el 12 de juliol de 2019 i s’ha pogut veure al llarg de quatre setmanes en sales 
comercials de Catalunya, Andorra i també a Palma de Mallorca, Madrid i Santander.  
 
Àmbit d’Operacions 
 
Aquest àmbit es lidera des de l’Àrea d’Operacions que coordina l’activitat dels serveis d’Infraestructures, Realització, 
Continuïtat, Eines Digitals, Grafisme, Producció i Documentació de la XAL. Les seves accions s’han orientat a donar 
compliment als objectius definits al Pla Estratègic 2017-2020, especialment en els àmbits de la renovació tecnològica i el 
desenvolupament digital per enfortir i actualitzar les capacitats de producció i distribució de l’audiovisual local. 
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Entre les principals actuacions impulsades durant el 2019 per l’Àrea d’Operacions destaca la preparació del procés 
d’adaptació a HD dels sistemes de producció, gestió i distribució de continguts audiovisuals. S’ha fet un estudi a fons del 
procés de migració per diagnosticar les principals inversions necessàries i planificar-les. Algunes de les actuacions ja 
s’han iniciat, principalment pel que fa a la renovació d’equipaments tècnics i el desenvolupament de la infraestructura de 
contribució/distribució de vídeo i àudio a través de la xarxa de fibra òptica. 
 
En paral·lel, s’ha continuat el procés de desenvolupament evolutiu de les plataformes de gestió i intercanvi de continguts 
(xarxamedia.cat) i de distribució digital de continguts per a les entitats adherides (alacarta.cat). El servei OTT “XALA!” ha 
incorporat novetats rellevants, com el desenvolupament d’aplicacions per a noves plataformes: Android TV, Apple TV i 
Amazon Fire TV. Una altra de les fites del 2019 ha estat el projecte “Municipals.cat”, un portal web agregador de notícies 
sobre els comicis locals amb una estratègia innovadora de curació de continguts per connectar-los amb nous públics a 
través de xarxes socials. 
 
Servei d’infraestructures.  
Durant l’any 2019 s’ha finalitzat el procés de migració de la xarxa de distribució de F.O. de Telefónica, passant-la de 
multicast GRE a multicast natiu.  
 
S’han adquirit i posat en producció 10 codificadors/descodificadors de doble canal per els nous grups de distribució de 
ràdio que s’han posat en marxa durant aquest any. També hem adquirit dues matrius noves d’aùdio per a proveir 
redundància en la feina de mescla que es fa d’aquests grups des de La Xarxa. 
 
S’ha iniciat un projecte de millora de l’actual servei de distribució i contribució de ràdio via Fibra Òptica amb Telefónica 
per poder unificar la gestió de la Xarxa de distribució de grups de Ràdio des del mateix orquestrador de gestió que fa 
servir la xarxa de televisió. 
 
S’han adquirit 10 “motxilles” d’àudio per a posar-les a disposició de les ràdios adherides.  
 
S’ha posat en marxa un estudi i prova pilot a la Xarxa per implementar un nou servei de targetes de dades SIM 
multioperador per utilitzar amb les motxilles de la XAL. 
 
Mitjançant concurs es van contractar els serveis durant 1 any de línies FTTH ocasionals per les connexions dels 
programes en directe des del territori . 
 
S’ha seguit donant suport tant als nostres usuaris de La Xarxa, com a les nostres entitats adherides. Durant el 2019 hem 
atès i resolt un total de 3.651 tiquets, gestionats amb la nostra eina de tiqueting “Xarxa Ajuda! (Pikolo)”. 
 
Servei de realització. 
Els dos projectes als quals vam destinar més hores de feina el 2018, han continuat presents: el programa de connexions 
Connecti.cat i el magazín d’entreteniment en anglès The Weekly Mag. A aquests dos, s’hi ha afegit, el Notícies en 
Xarxa, que ha patit grans canvis el 2019 i al qual s’hi han destinat més recursos per aplicar els canvis. 
 
Suport a administracions locals. Des de realització, hem seguit donant suport a administracions locals en diversos 
projectes. Durant el 2019, alguns ajuntaments ha sol·licitat imatges aèries gravades amb dron de municipis que La 
Xarxa tenia al seu arxiu i els les hem proporcionat.  
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Préstec de material i suport tècnic. L’augment en les produccions de La Xarxa i de les entitats, ha fet que la demanda de 
material tècnic per fer front a aquest repte hagi augmentat encara més aquest any. El material es posa a disposició de 
les entitats i es gestiona a través de tiquets de Xarxamedia (una eina que ha augmentat les hores dedicades a aquest 
tipus de tasques, però que és essencial per al bon funcionament del préstec de material).  
 
 
Servei d’Eines Digitals 
El servei d’Eines Digitals de la XAL ha treballat d’acord a l’acompliment dels objectius generals i específics del Pla 
Estratègic 2017-2020. Els punts que figuren com a prioritaris en la matriu d’acompliment per al darrer exercici són els 
següents: 
 
- Desenvolupament de les plataformes digitals de continguts sota demanda per a les entitats adherides (àudio i 

vídeo). 
- Desenvolupament dels sistemes analítics de ‘big data’ sobre el comportament de l’audiència en totes les 

plataformes. 
- Transició d’un esquema de mitjans uniplataforma (ràdio, televisió) a un model de producció multimèdia i 

multiplataforma. 
 
Medició de consum HbbTV. Enguany el concurs de la plataforma per a la medició de consum HbbTV el va guanyar una 
empresa de Mataró, Koovic. Un fet que ha implicat la implantació i adaptació de la nova plataforma als diferents canals 
que formen part d’aquest projecte. 
 
Gestió de laxarxa.cat i xarxes socials. La web de La Xarxa ha passat a ser una finestra de continguts, tematitzat per 
categories, que mostren una selecció de continguts que es fan als mitjans d’arreu del territori. L’objectiu és donar-los a 
conèixer i ampliar els seu radi de visibilitat i de consum a través de la web i de les xarxes socials corporatives de La 
Xarxa.  
 
Durant el 2019, la web de laxarxa.cat ha registrat gairebé 1 milió de pàgines vistes. Un 40% menys que el 2018 ja que 
l’estratègia actual passa per portar tràfic a les webs i als continguts de les pròpies entitats. Pel que fa a la gestió de les 
xarxes socials corporatives, tots els perfils han registrat creixements sostinguts en nombre de seguidors durant el 2019 a 
excepció de @castellsenxarxa que ha estat inactiu i n’ha perdut 40. Pel que fa a Facebook, al llarg del 2019 s’han 
continuat combinant accions orgàniques amb algunes campanyes de publicitat específiques per a determinats productes 
audiovisuals.  
 
Projecte municipals.cat. Aquest 2019 ha estat any d’eleccions municipals i La Xarxa crear un projecte de curació i 
sindicació de continguts informatius en línia entre totes les notícies publicades per les entitats de La Xarxa que s’hi van 
voler sumar, per tal de generar continguts relacionats amb la política local però des d’un punt de vista més informal. 
L’objectiu era projectar amb més força i a través de ‘mashups’ els continguts que genera el sector dels mitjans locals i 
treballar per la captació de nous públics en aquest àmbit.  
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Àmbit de Comunicació 
 
Aquest àmbit es gestiona des de l’Àrea de Comunicació i Relació amb les Entitats Adherides. 
 
Servei de comunicació i màrqueting 
La posada en marxa de noves eines de comunicació interna, la incorporació de la llengua de signes a l’informatiu del 
matí i la firma d’un acord per promoure la producció de continguts vinculats al menjar durant el càncer, han estat alguns 
dels trets més destacats del 2019. 
 
A més cal assenyalar com a importants: 
 
- l’augment de ràdios i televisions que utilitzen el servei de gravació de veus 
- la segmentació dels públics als que s’adrecen les comunicacions 
- la col·laboració amb entitats sense afany de lucre  
- la incorporació de nous materials d’imatge a les retransmissions esportives 
 
Línia de responsabilitat corporativa. S’han fet dues accions de responsabilitat social corporativa. Incorporar la llengua de 
signes catalana a l’informatiu matinal que emeten les televisions locals, ‘Notícies en Xarxa, edició matí’ i iniciar els 
treballs de producció de continguts audiovisuals relacionats amb l’alimentació durant el tractament del càncer (‘Menjar 
durant el càncer’), amb la participació de la Universitat de Barcelona, l’Institut Català d’Oncologia, Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, la Fundació Alícia.  
 
Presència de marca. D’acord amb les federacions catalanes d’handbol, bàsquet, rugbi i hoquei, les universitats 
participants als Campionats Universitaris, i els organitzadors dels esdeveniments que emeten les televisions locals han 
permès incorporar la nostra marca al material de difusió, a les pistes esportives i als espais on es fa l’esdeveniment 
cultural, social... des d’on es fa l’emissió. A més s’han comprat materials més pràctics i fàcils de transportar que ajuden 
a visibilitzar la marca, que també ha estat present els diversos esdeveniments dels quals s’han fet retransmissions.  
 
Enguany, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la XAL van signar un acord per a la producció audiovisual de 
‘La Marató’ dedicada a les malalties minoritàries. L’acord establia la cooperació amb Olot TV, Tàrrega TV i Canal Reus 
TV en la cobertura de les activitats que es feien en aquestes ciutats, seus també des d’on es feia el programa. A més, 
es va coordinar la cobertura i l’enviament per part de les televisions locals d’imatges de les activitats que es feien a l 
territori i que estaven relacionades amb ‘La Marató’. 
 
Altres acords. També s’han signat acords amb la 22a Fira de la Mediterrània, la 30a Mostra d’Igualada, la 37a Setmana 
del Llibre en Català, la 21a FiraTàrrega, el 38è Festival Jazz Terrassa, la 28a Temporada Alta, el Consorci per la 
Normalització Lingüística (‘Parla.cat’) i l’Auditori. Tots aquests acords, a més de garantir la presència de la marca, han 
permès comptar amb continguts que s’han distribuït a les teles adherides. 
 
Acords de col·laboració amb entitats sense afany de lucre. Amb l’objectiu de donar suport a campanyes de 
sensibilització, l’any 2019 es va emetre campanyes de: Banc dels Aliments, AFANOC, Fundació Alzheimer de 
Catalunya, Dia Mundial de la Sida, Federació Catalana Contra el Càncer, Mulla’t, Pallapupas, Telèfon de l’esperança i 
Ulls del Món. 
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Acords de col·laboració amb mitjans de comunicació. S'ha continuat la línia de col·laboració amb els mitjans de premsa 
escrita vinculats a entitats adherides com ara: La Veu de l'Ebre (Canal Terres de l'Ebre), SEGRE (Lleida TV), El 9 NOU 
(El 9 TV), 3d8 (Canal Blau, Penedès TV i TVEV Televisió El Vendrell), El Ripollès (TVR Televisió del Ripollès), 
Freqüència (Canal Taronja), 30º (ETV) i els digitals ebredigital.cat, social.cat i elllobregat.cat. 
 
Campanyes de comunicació. Produir materials per promocionar els continguts que emeten les teles i ràdios locals ha 
estat l’objectiu de la campanya ‘Som La Xarxa de Comunicació Local. Som les ràdios i teles locals’. 
 
Situació de l’empresa i evolució previsible de la societat 
 
S’inclou un quadre representatiu de l’estructura econòmica i financera del balanç de la Societat al tancament dels 
exercicis: 

31/12/2019 31/12/2018

Import % Import %

7.206.624,81 42,63% 7.154.933,05 49,59%

9.698.880,41 57,37% 7.274.154,99 50,41%

16.905.505,22 100,00% 14.429.088,04 100,00%

31/12/2019 31/12/2018

Import % Import %

2.122.096,81 12,55% 2.076.300,02 49,59%

PASSIU NO CORRENT 5.921.858,12 35,03% 5.908.924,79 40,95%

8.861.550,29 52,42% 6.443.863,23 50,41%

16.905.505,22 100,00% 14.429.088,04 100,00%

PASSIU CORRENT

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

ACTIU NO CORRENT

ACTIU CORRENT

TOTAL ACTIU

ACTIU

PASSIU

PATRIMONI NET

 
 
La Societat manté una vocació de millora continua per extremar l’eficiència dels recursos i serveis que administrem pels 
mitjans de comunicació locals, fomentant l’optimització dels mateixos mitjançant la concertació i l’intercanvi, per garantir 
la solidesa, la projecció i la sostenibilitat del sistema de comunicació local català, així com explorar, d'acord amb les 
tendències del sector, noves formes d'explotació multi-plataforma. 
 
Adquisicions d’accions pròpies 
 
La societat no ha realitzat adquisicions d’accions pròpies, l’operativa de la qual hagués de posar-se de manifest com a 
mesura de protecció de tercers, d’acord amb la Llei 19/1989 de 25 de juliol. D'acord amb allò disposat a l'article 97 de la 
Llei del Mercat de Valors, s'adjunta com ANNEX la comunicació respecte als negocis sobre les pròpies accions. 
 
Activitats de recerca i desenvolupament 
 
Durant el present exercici no s’ha incorregut en despeses pròpies de recerca i desenvolupament. 
  
Fets posteriors 
 
En data 13 de febrer de 2020, la Presidència de la  Diputació de Barcelona ha dictat un decret pel qual s’aprova una 
aportació ordinària a la Xarxa Audiovisual Local, SL per col·laborar en el finançament de les seves despeses corrents de 
funcionament per a l’exercici 2020 de 22.800.000,00 euros. 
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Així mateix en data 13 de febrer de 2020, la Presidència de la  Diputació de Barcelona ha dictat un decret pel qual 
s’aprova una autorització de disposició de 380.000,00 euros destinada a finançar les actuacions en immobilitzat 
previstes efectuar durant l’exercici 2020, incloses en el seu pressupost. 
 
Entre la data de tancament de l’exercici i la de formulació dels comptes anuals no s’han produït altres fets significatius 
que incideixin en la formulació de comptes de l’exercici 2019. 

No obstant, cal prendre en consideració la situació d’emergència i d’estat d’alerta derivada de la propagació del 
coronavirus (COVID-19), que suposa una crisi sanitària que impactarà, de ben segur, en l’entorn de les activitats que 
efectua l'entitat. Per a fer front a aquesta situació i als efectes d’atenuar els efectes econòmics i socials del COVID-19, 
l’Estat, la Generalitat de Catalunya i altres organismes han emès diferents textos legals que contemplen una sèrie de 
mesures urgents i extraordinàries. 

 Les conseqüències derivades del COVID-19 es consideren un fet posterior que no requereix ajustament en els comptes 
anuals de l’exercici 2019, sense perjudici que hagin de ser objecte de reconeixement, en el seu cas, en els comptes 
anuals de 2020. En aquest sentit i atenent a què la font bàsica de finançament de l’entitat són els recursos que obté 
anualment de la Diputació de Barcelona en forma de transferències, caldrà efectuar les gestions pressupostàries que es 
considerin oportunes per fer front a les despeses addicionals a les ja pressupostades que puguin esdevenir d’aquesta 
situació, als efectes de minimitzar el seu impacte. 

Excepte els aspectes mencionats en el paràgrafs anteriors, després del tancament de l’exercici, no ha ocorregut cap fet 
significatiu que pugui alterar la imatge fidel de la Societat reflectida en aquests comptes anuals. 
 
Barcelona, .............................. de 2020 


