
En economia, no tot és quantitatiu, també els 
factors QUALITATIUS tenen importància 

Cal que hi haja: 

Voluntat negociadora 

Esperit empresarial i 

per  les parts 

no polític en la gestió 

Si tornen els 952 treballadors acomiadats (improbable) tindrem: 

necessitat de pressupost pressupost assignat 
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111 Milions € 76,5 Milions € 

ÉS RTVV SAU UNA EMPRESA VIABLE ECONOMICAMENT? 

 	  



Personal (1652 treballadors) (improbable) 69 

29 

11 

0,5 

1,5 

Aprovisionaments 

Serveis externs 

Despeses financeres 

(podria baixar si hi ha més producció pròpia) 

(podria baixar, demostrat en 2013) 

Inversions (mínimes per a renovar equips i tecnologia) 

TOTAL                                  111 

XIFRA MÀXIMA. Les incorporacions definitives i els ajustos en despesa podrien 
baixar-la. 

En cap cas hem tingut en compte el cost de complir la sentència, ja que és fruit d’una errada 
de l’ERO anterior i acabarà pagant-se, es tanque RTVV o no. 

2 

Composició dels 111 milions d'€ necessaris? 



Del contracte programa 
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Ingressos	   Euros	  

Import	  	  net	  	  de	  	  la	  	  xifra	  de	  	  negocis	  
	  
Contracte	  programa	  amb	  	  la	  	  GV	  
	  
Altres	  ingressos	  accessoris	  

Imputació	   de	  	  subvencions	   d'	  Immobiliztat	  

7.000.000	  

68.000.000	  

350.000	  

1.100.000	  

Total	  	  Ingressos	   76.450.000	  

D’on ixen els 76,5 milions d'€ del pressupost? 



•Es produiran amb certesa 
menys de 952 incorporacions. 

•No pagar hores extra, 
plusos, etc. 

•Reducció cost organigrama 

•Reducció de jornada 

•Reducció de salaris 

•Suspensió temporal de 
contractes 

Els que ja tenia 
previstos en el 
contracte 
programa subscrit 
amb RTVV SAU 

RTVV SAU 
Resum: 0 € més per a Resum: 0 € més 

per a la Generalitat 

Resum: un esforç molt 
considerable fins arribar, 
junt altres mesures de 
negociació a la diferència 
de 34,5 milions €    4 

•No firmar contracte 
externalització de Rosa Vidal 

•Apostar més per producció pròpia 
i menys per producció aliena. 
Vertebrar, servei públic, Som 
Comunitat, etc. És del seu 
programa polític 

Mesures a adoptar 
pels treballadors 

Mesures a adoptar per 
RTVV 

Fons a aportar 
per la Generalitat 

Com solucionem la diferència de 34,5 milions? 

111  -  76,5   =   34,5 
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COSTOS INDIRECTES I 
INTANGIBLES 
-  Enfonsament del sector audiovisual valencià, 

amb pèrdues de 4.600 llocs de treball. 

-  Enfonsament del cinema valencià (no en 
valencià, que també) en no poder coproduir amb 
la TV del seu territori i d’altres. 

-  Cessió a les TV privades de la quota del mercat 
publicitari (entre 7 i 12 milions d’€). 

-  Costos que suportaran les altres TV de FORTA 
en ser la 1a TV que abandona la Federació. 

-  Imatge negativa que es projecta a la resta 
d’Espanya i de la UE. 

-  Pèrdua de senyes d’identitat 

-  Atemptat contra la llengua i la cultura. 

-  Desvertebració del territori. Efectes sobre el 
turisme interior.  

-  Enfonsament de totes les carreres, facultats i 
alumnes que s’estan formant per treballar en el 
sector Audiovisual. 

-  Si es rescindeix contracte Alacant abans de 2035 
es perdria la propietat de l’edifici, amb valor 
superior a 2 milions d’€, a més d’indemnitzacions 

COSTOS DIRECTES: 
-  Contractes de drets d’emissió signatsamb 

llicències fins a 2020: 15 milions d’€ 
(depenent de la cotització $/€ 

-  Drets d’esports signats que no s’emetran: 3 
milions d’€ 

-  Indemnitzacions segons conveni col·lectiu per 
a 1.652 treballadors: 88 milions d’€ 

-  Lloguer d’Alacant fins a 2035: 7 milions d’€ 

-  Ingressos en publicitat 2014 ja previstos en el 
pressupost general de la GV: 7 milions d’€ 

-  Contractes diversos (manteniment, serveis, 
etc.) que comportaran indemnitzacions que no 
podem avaluar encara: X milions d’€ 

-  Augment d’interessos per l’efecte de pànic 
dels creditors que interposaran demandes. 
Encara no podem avaluar: X milions d’€ 

-  Augment de plets, molts en l’estranger, que 
tampoc no es pot avaluar: X mlions d’€ 

TOTAL :   ENTRE 120 I 130 
MILIONS D'€ 

Quant costaria tancar RTVV SAU? 



Com ja hem explicat, la Generalitat Valenciana no hauria de posar-hi cap euro 
més dels que ja hi ha pressupostats. El càlcul que respon a la pregunta és el 
següent: 

Subvenció GV a RTVV per a 2014 

Subvenció GV a RTVV per a 2015 

68 milions € 

28,3 milions € 68 mil. x 5 mesos/12 

TOTAL COST FINS A FINAL DE LA LEGISLATURA                   96,3 milions € 
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Quant costaria RTVV SAU fins a maig de 2015? 



Si els números anteriors i una desitjable negociació demostren que 
RTVV és viable i, tanmateix, s'adopta la decisió unilateral de tancament: 

no s'estarà adoptant una decisió injusta sabent-ho? (prevaricar) 

Els fonaments de dret de la sentència de l'ERO indican clarament que no 
hi hagué voluntat de negociar. (No només l’error o no comés per R. Vidal) 

És prudent no tornar a negociar? 
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