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BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU 

Actiu No Corrent 50,00 

 Fiances constituïdes 50,00  

Actiu Corrent 204.431,48 

 Deutors comercials i altres comptes a cobrar 193.202,86  

 Efectiu i altres actius líquids 11.228,62  

Total Actiu 204.481,48 

PASSIU 

Passiu Corrent 198.455,58 

 Provisions a curt termini 327,37  

 Deutes a curt termini 10.978,05  

 Creditors comercials i altres comptes a pagar 193.176,06  

Total Patrimoni Net i Passiu 204.481,48 

 

 

PERDUES I GUANYS 

Import net xifra de negoci 375.247,77 

 7050 Prestacions de Serveis 375.247,77  

Aprovisionaments -2.012,50 

 6070 Treballs externs -2.012,50  

Altres ingressos d’explotació  722.428,67 

 7400 Subvencions, donacions i llegats explota 722.428,67  

Despeses de Personal -596.188,47 

 6400 Sous i Salaris   -450.935,12  

 6400 Assistències Membres del Consell  -13.662,00  

 6420 Seguretat Social -131.591,35  

Altres despeses d’explotació -499.475,47 

 6210 Arrendaments -136263,12  

 6220 Reparacions i Manteniment -17.853,08  

 6230 Serveis Professionals -51.962,04  

 6240 Transports -19,34  

 6250 Assegurances -1.140,44  

 6260 Serveis Bancaris -950,79  

 6270 Publicitat i Propaganda -6.052,02  

 6280 Subministraments -4.877,40  

 6290 Altres Serveis -234.129,20  

 6310 Altres Tributs -2.120,01  

 6340 IVA no deduïble prorrata especial -44.108,03  

A) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ  

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS//RESULTAT DE L’EXERCICI 0,00 
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Nota 1. Activitat de l’Entitat 

 

TACDOTZE és una entitat pública empresarial creada pel Consorci per a la Gestió de la Televisió 

Digital Terrestre del Camp de Tarragona, dotada de personalitat jurídica diferenciada, 

patrimoni especial, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves 

finalitat i queda adscrita a la Presidència del Consorci. 

Competències, finalitats i funcions 

Les competències i finalitats de l’Entitat són el foment i la promoció de la comunicació local, 

mitjançant el desenvolupament, la gestió, la prestació i l’explotació, sota qualsevol forma, de 

tota classe de serveis, béns i mitjans audiovisuals, i de forma concreta, els 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. 

b) La prestació de serveis d’assessorament a tercers en relació amb les activitats 

anteriors. 

c) La gestió del canal o canals de televisió propietat del Consorci. 

d) I, en general, totes les activitats relatives a l’àmbit de la comunicació i de les 

telecomunicacions locals.  

 

El seu domicili social es troba situat al carrer Ramon y Cajal, núm 70 1pl edifici IMET 43005  de  

Tarragona. 

El seu finançament es majoritàriament per l’aportació del Consorci per a la gestió de la 

Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona, que a la vegada es finança per les 

aportacions dels ens consorciats Ajuntament d’Altafulla, Constantí, Montblanc, Salou, 

Tarragona, Torredembarra, Valls i Vila-seca i l’Espluga de Francolí 

Les activitats de l’entitat estan subjectes al Contracte Programa subscrit pel Consorci per a la 

gestió de la Televisió Digital Terrestre del Camp de Tarragona i la Societat Gestora TACDOTZE 

per a la prestació del servei públic audiovisual de la demarcació de Tarragona, contracte que 

finalitzà el 31 de desembre de 2023. 
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Nota 2. Bases de presentació del comptes anuals 

Imatge fidel 

Aquests comptes anuals abreujats de l’exercici 2021 han estat obtinguts a partir dels registres 

comptables de l’Entitat, i es presenten d’acord amb el Reial Decret 1514/2077, de 16 de 

novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat i les disposicions legals en matèria 

comptable obligatòries, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació 

financera i dels resultats de l’Entitat durant l’exercici 2021. 

D’acord amb la legislació mercantil vigent, l’Entitat pot formular comptes anuals abreujats, i ha 

optat per aquesta presentació ampliant la informació de manera voluntària. 

No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’han aplicat 

disposicions legals en matèria comptable. 

Els comptes anuals abreujats de l’exercici 2021han estat formulats pel Consell d’Administració 

i se sotmetran a l’aprovació del Consell Plenari, i s’estima que seran aprovats sense cap 

modificació. 

 

Principis comptables obligatoris aplicats 

La Direcció de l’Entitat ha formulat aquests comptes anuals abreujats tenint en consideració la 

totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte 

significatiu en els mateixos. No hi ha cap principi comptable que sent obligatori, s’hagi deixat 

d’aplicar. 

 

Responsabilitat de la informació i estimacions realitzades 

La informació continguda en aquests comptes anuals és responsabilitat del Consell 

d’Administració. 

 

Importància relativa i prudència valorativa 

L’entitat aplica totes les normes comptables en funció del principi d’importància relativa i pren 

en consideració el principi de prudència valorativa, el qual, no tenint caràcter preferencial 

sobre la resta de principis, s’utilitza per formar criteri en relació amb les estimacions 

comptables. 
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Principi d’empresa en funcionament. 

En l’aplicació dels criteris comptables se segueix el principi d’empresa en funcionament. Es 

considera que la gestió de l’empresa te pràcticament una durada il·limitada. En conseqüència, 

l’aplicació dels principis comptables no te el propòsit de determinar el valor del patrimoni net 

als efectes de la seva transmissió global o parcial ni a l’import resultant en cas de liquidació. 

 

Comparació de la informació 

D’acord amb la legislació mercantil la Direcció de l’Entitat haurà de presentar les xifres del 

present exercici juntament amb les de l’exercici precedent, amb la finalitat que tots dos 

exercicis puguin ser comparat. 

 

Agrupació de partides 

En cas d’existir partides que han estat objecte d’agrupació en el balanç abreujat, en el compte 

de pèrdues i guanys abreujats o en l’estat abreujat de canvis en el patrimoni net, trobarem el 

desglossament en altres apartats de la memòria. 

 

Nota 3. Normes de registre i valoració 

3.1. Ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses s’imputen d’acord amb la seva meritació, és a dir, quan es produeix el 

corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment 

en què es produeixi el corrent monetari o financer derivat d’ells. 

Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i 

representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de 

l’activitat, deduïts els descomptes i impostos.  

Els serveis prestats a tercers es reconeixen al formalitzar l’acceptació per part del client.  

Nota 4. Immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries 

No n’hi ha 

Nota 5. Actius financers 

No n’hi ha 
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Nota 6. Passius financers 

No n’hi ha 

Nota 7. Fons Propis 

No n’hi ha 

Nota 8. Situació fiscal 

L’Impost sobre Societats de l’exercici es calcula en base al resultat comptable, obtingut per 

l’aplicació de principis de comptabilitat generalment acceptats, que no necessàriament ha de 

coincidir amb el resultat fiscal, entenent aquest com la base imposable de l’impost esmentat. 

El resultat comptable és ZERO per tant no hi ha tributació per beneficis. 

Nota 9. Operacions amb parts vinculades 

L’entitat pública empresarial TACDOTZE ha rebut durant l’exercici 2021 una aportació de 

722.428,67€, que correspon a un 99,09% del que s’havia pressupostat inicialment.  

No hi ha empreses dependents de l’entitat pública , per tant no s’ha realitzat cap tipus 

d’operació en l’exercici pressupostari 2021. 

Tampoc s’ha realitzat cap tipus d’operació amb membres dels òrgans d’administració i 

personal de direcció en l’exercici pressupostari 2021. 

Nota 10. Altre informació 

El nombre mitjà de persones empleades l’any 2021 és de disset. L’increment de nombre mitjà 

de persones empleades es produeix per la incorporació de substitucions en els mesos de 

vacances i de personal temporal per cobrir programes de coproducció amb la Xarxa 

Audiovisual local.  

La naturalesa i el propòsit del negoci de l’entitat pública empresarial està sempre relacionat 

amb l’objecte social de l’entitat.  

No hi ha partides de despeses excepcionals ni cap compromís que no figuri al balanç. 

 

 

 

 



 

7 
 

Formulació dels comptes anuals 

Els comptes anuals de l’exercici 2021 han estat formulats pels membres del Consell 

d’Administració en data gener de 2022 per ésser sotmesos a l’aprovació del Consell Plenari 

que es farà durant el mes de març de 2022.  

Així mateix declaren firmat del seu puny i lletra tots i cadascun dels documents esmentats, 

mitjançant la subscripció del present foli annex als comptes anuals.  

 

 

El President del Consorci,      Vice-Presidents, 

 

 

 

Óscar Sánchez       Daniel Franquès        Francesc Benet 

     

 

Vocals,  

 

 

 

Laura Poblet                  Paula A. Varas     Dolors Farré      

 

 

 

Jesús Barragán     F.Xavier Farriol                Eduard Rovira 
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