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INFORME  DE DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ DE CONTROL FINANCER DEL CONSORCI DEL 
TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE 
MOBILITAT PER A L’EXERCICI 2015.

INTRODUCCIÓ 

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Intervenció Territorial de 
Tarragona, en exercici de les funcions que li assigna l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya i d’acord amb l’establert a les Instruccions de la Intervenció General de la 
Generalitat, de 16 de març de 2015, en relació al règim de comptabilitat i control dels 
consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya, emet el present Informe de direcció i 
supervisió del control financer del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, 
Autoritat Territorial de Mobilitat (en endavant, ATMCT), corresponent a l’exercici de 2015. 

Les conclusions i recomanacions d’aquest Informe fan referència exclusivament als comptes 
anuals de l’exercici de 2015 de l’ATMCT; d’acord amb la informació obtinguda de la revisió 
dels papers de treball dels auditors, així com en la revisió del control realitzat per aquests i 
de les seves conclusions i recomanacions en matèria de compliment de normativa, i que es 
recullen en els informes emesos per la societat d’auditoria Faura-Casas, Auditors-
Consultors, SL, en endavant Faura-Casas, següents: 

 L’informe de conclusions sobre el compliment de la normativa d’aplicació a l’ATM durant 
l’exercici 2015, ha estat emès per Faura-Casas en data 23 de novembre de 2016, i s’ha 
lliurat a aquesta Intervenció Territorial en data 3 de gener de 2017. Protocol número: 
10.077.

En relació a l’informe corresponent a l’auditoria financera de l’exercici 2015, no s’ha realitzat 
aquesta supervisió prèvia, atès que l’abast, el contingut dels treballs i/o la seva execució ja 
estaven realitzats quan es van notificar a l’ATM les instruccions de la Intervenció General de 
16 de març de 2015, que estableixen el règim de comptabilitat i control dels Consorcis. 
Els comptes anuals van ser aprovats pel Consell d’Administració en data 11 de maig de 
2016.

ABAST I LIMITACIONS 

L’abast del treball realitzat ha consistit exclusivament en la revisió de les tasques realitzades 
per Faura-Casas, per tal d’obtenir evidència sobre si els treballs realitzats en el marc de la 
revisió del compliment de la normativa aplicable al Consorci durant l’exercici de 2015, han 
estat suficients per a la formació d’una opinió basada en un coneixement raonable de les 
activitats de l’entitat en el període controlat. 

En aquest sentit i en relació a l’informe de compliment de normativa, aquesta Intervenció ha 
aprovat la planificació de l’auditoria, les mostres i la resta de procediments d’auditoria 
aplicats per la societat d’auditoria que s’han considerat més rellevants en el marc de 
col·laboració per a l’execució dels treballs amb l’adequada qualitat i l’abast necessaris per a 
la formació d’una opinió basada en un coneixement raonable de les activitats de gestió, 
procediment i adequació a la normativa de l’entitat en el període controlat. 
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AL·LEGACIONS REBUDES DE L’ENTITAT  

Un cop notificat l’informe provisional als representants de l’entitat, aquests poden formular, 
dins del termini legalment establert, les al·legacions que estimin oportunes en relació amb 
els aspectes substancials recollits en les conclusions i recomanacions, de conformitat amb 
l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i amb les instruccions de la Intervenció General, de 14 de març 
de 2000, sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer. 

El dia 30 de gener de 2017 s’han rebut per correu electrònic l’escrit d’al·legacions a l’informe 
provisional formulat pel gerent del Consorci ATMT, el qual es troba incorporat com Annex a 
aquest informe definitiu.   

En termes generals, es consideren suficientment argumentades i justificades les conclusions 
i recomanacions que conté l’informe provisional, motiu pel qual les al·legacions presentades 
no modifiquen el seu contingut.  

De forma majoritària, l’entitat ha posat de manifest en el seu escrit que tindrà en compte i 
adoptarà mesures per tal de seguir les recomanacions contingudes en aquest informe, fet 
que es valora molt positivament per aquesta Intervenció Territorial, i que seran objecte de 
comprovació en el marc de la supervisió i direcció de futurs controls. 

Tanmateix, s’exposa seguidament el posicionament d’aquesta Intervenció en relació amb els 
arguments presentats pel Consorci, en concret, respecte les al·legacions presentades 
respecte als convenis d’adhesió de les empreses operadores al STIT Camp de Tarragona i 
als contractes de venda i recàrrega de títols de transport, en els termes següents: 

a) En relació amb els convenis d’adhesió de les empreses operadores al STIT, la 
Intervenció té en compte les al·legacions que el Consorci presenta sobre aquest 
apartat, en el sentit en què en cap moment la conclusió de la Intervenció qüestiona la 
regulació del dret de les operadores a ser compensades pel trencament de l’equilibri 
econòmic financer de la concessió, previst en l’article 282 del TRLCSP, sinó que el 
que es manifesta en la conclusió d’aquest informe, i anteriorment en l’informe de 
control financer de l’exercici 2014, és que la creació del STIT i de l’ATMT va suposar 
incloure com a part signant del contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat 
de concessió, l’ATMT quan aquesta no té la consideració d’òrgan de contractació en 
aquest contracte, que és el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques) ni és l’adjudicatària del 
contracte de concessió (ho és l’operadora del servei de transport).  

El posicionament d’aquesta Intervenció és que cal reformular els contractes 
d’adhesió signats entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’operadora del 
servei i l’ATM, atès que s’incorpora una tercera part (l’ATM) en el contracte de 
concessió signat en un principi entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
l’operadora, redistribuint els drets i deures entre les tres parts signants. En tractar-se 
d’un contracte administratiu de gestió de serveis públics, la modificació ha de fer-se 
mitjançant la normativa de contractació pública ja sigui mitjançant una modificació 
contractual o un nou procediment de contractació o establint fórmules convencionals 



Generalitat de Catalunya 
Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda
Intervenció Territorial de Tarragona 

5

de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consorci ATM, 
en tractar-se d’ens públics jurídicament diferenciats. 

Així mateix, aquesta Intervenció vol recalcar la valoració positiva que fa de l’inici 
d’actuacions que està fent l’ATMT per analitzar aquesta situació i planificar la 
contractació per adequar els procediments i modalitats de contractació. 

b) Respecte als contractes per a la venda i recàrrega de títols de transport, el Consorci 
manifesta que aquests contractes estan fonamentats en l’article 4.b del TRLCSP en 
entendre que es tracta de la prestació d’un servei públic que per a la seva utilització 
pels usuaris requereix l’abonament d’una tarifa, taxa o preu públic i la regulació 
jurídica d’aquesta prestació s’ha fet mitjançant conveni o contracte en funció de la 
personalitat jurídica pública o privada de la part prestadora del servei de venda i 
recàrrega de títols, i per tant exclosos de l’aplicació del TRLCSP 

En aquest sentit, la Intervenció es reitera en considerar que la prestació de la venda i 
la recàrrega dels títols es una prestació susceptible de ser inclosa en un contracte 
administratiu de serveis i no una relació jurídica consistent en una prestació d’un 
servei públic exclosa del TRLCSP, d’acord amb l’article 4.b, atès que la venda i la 
recàrrega dels títols no es pot considerar la prestació d’un servei públic en stricto 
sensu, i per tant, s’han d’articular els procediments de licitació i adjudicació adients 
per garantir la lliure concurrència a aquests contractes. 

En aquest sentit, també la Intervenció valora positivament que l’ATM hagi iniciat un 
procediment per redefinir aquesta prestació de serveis per tal de garantir la lliure 
concurrència.

CONCLUSIONS

El treball realitzat per Faura-Casas s’ha basat en les normes pròpies del sector públic, en 
concret, les normes tècniques de la IGAE (Intervenció General de l’Administració de l’Estat) 
que li són d’aplicació, i en tot allò no regulat explícitament per aquestes, són aplicables els 
principis i les normes d’auditoria generalment acceptades; així com amb l’article 71 del Text 
refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya i les instruccions de 16 de març de 
2015 de la Intervenció General.  

En aquest sentit, cal indicar que, a criteri de l’equip de supervisió, l’evidència obtinguda per 
Faura-Casas, les tècniques d’auditoria aplicades, així com les conclusions obtingudes 
derivades de les tasques realitzades es consideren suficients i adequades. 

1. CONCLUSIONS SOBRE L’ AUDITORIA DELS ESTATS FINANCERS 

Com ja s’ha indicat en l’apartat d’introducció d’aquest informe, l’informe de l’auditoria 
financera no ha estat supervisat per la Intervenció, per aquest motiu no es pot elaborar cap 
conclusió en relació a la supervisió dels treballs de la societat Faura-Casas. L’informe 
d’auditoria dels comptes anuals de 2015 té data 17 de juny de 2016. Protocol número 7.107. 
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El resultat dels treballs és fonament de l’opinió favorable amb excepcions. D’acord amb la 
nota 22.1 de la memòria, el Consorci ha imputat al pressupost de 2015 dins del capítol de 
transferències corrents, obligacions corresponents a exercicis anteriors per un import de 
2.050.960 euros. Aquestes obligacions corresponen a factures de l’exercici 2012 (1.035.698 
euros) i 2014 (1.015.262 euros) que figuraven provisionades en el passiu del balanç a 31 de 
desembre de 2014 i que no es van imputar al pressupost de l’exercici corresponent al no 
disposar de consignació pressupostària suficient. 

L’opinió de l’auditor, excepte per l’efecte dels fets descrits en l’apartat Resultat del treball és 
que els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera del Consorci del transport públic del Camp de Tarragona, 
Autoritat Territorial de Mobilitat a 31 de desembre de 2015, així com dels seus resultats 
corresponents a l’exercici anual acabat en aquesta data de conformitat amb el marc 
normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i 
criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Sobre la no dotació de provisions per a riscos i despeses. a partir de la conclusió de 
l’informe emès per J&A Garrigues, SLP amb data 2 de maig de 2016, el qual fou encarregat 
per ATMCT i pel fet que durant l’exercici 2015 es va resoldre sense incidència els fets que 
van motivar la provisió en el compte 141 de 2014 corresponents a la devolució d’IVA dels 
exercicis 2013 i 2014, aquesta Intervenció troba encertat que no s’hagi dotat cap provisió en 
relació a l’import d’IVA diferencial entre el suportat i el repercutit, i que se’n faci una 
referència expressa en la memòria de comptes anuals. 

2. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE NORMATIVA 

L’opinió de Faura-Casas sobre el compliment de la normativa és que, amb caràcter general, 
l’ATMCT compleix amb la normativa que li és d’aplicació adequadament, sens detriment de 
determinades observacions i recomanacions que s’han fet constar en l’informe indicat, per 
tal de millorar  la gestió del Consorci, al qual ens remetem. 

Addicionalment, convé destacar, per la seva importància, les observacions següents 
recollides en l’informe de l’auditor: 

En relació a la normativa de contractació administrativa 

Destaquem les següents observacions referents a l’anàlisi efectuat: 

a) Els convenis que tenen per objecte l’adhesió per part de les empreses operadores al 
Sistema Integrat de Tarifes del Camp de Tarragona estan subjectes a la normativa 
de contractació administrativa. Aquests convenis se signen a tres bandes pel 
president del Comitè Executiu de l’ATMCT, el secretari per a la Mobilitat del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i 
pel representant de la mercantil.  

En aquest sentit i com es va posar de manifest en l’informe de control financer de 
l’exercici 2014, aquesta Intervenció entén que aquests convenis tenen la 
consideració de contractes de gestió de serveis públics i per tant, la inclusió de 
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l’ATMCT en aquests convenis suposa una modificació contractual dels contractes 
originals que en el seu dia van signar el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques amb els representants de les operadores. La modificació d’aquests 
contractes s’ha d’articular d’acord amb la regulació de la modificació dels contractes, 
en general, i la modificació dels contractes de gestió de serveis públics, en particular, 
prevista en el Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 

Així mateix, en l’informe es fa constar que l’entitat durant l’any 2016 ha iniciat un 
procés d’anàlisi de la situació i planificació de la contractació per adequar, si s’escau, 
els procediments i les modalitats de contractació aplicats, actuació valorada 
favorablement per aquesta Intervenció 

b) Respecte als contractes l’objecte dels quals és la venda i recàrrega dels títols de 
transport, es continua sense efectuar cap procediment d’adjudicació previst al 
TRLCSP i es prorroguen de forma automàtica. 

En aquest sentit, i retirant el que es va posar de manifest en l’informe de control 
financer de l’exercici 2014, aquests contractes tenen la consideració de contractes de 
serveis i per tant, la seva adjudicació s’ha d’efectuar d’acord amb els procediments 
previstos en el TRLCSP. Així mateix, com a contracte de serveis, la durada dels 
contractes s’ha d’ajustar a les disposicions referents a la durada màxima del 
contracte i les possibles pròrrogues, no essent admissibles les pròrrogues tàcites 
dels contractes. 

Així mateix, en l’informe es fa constar que l’entitat està treballant per definir, si 
s’escau, un sistema públic d’habilitació per a la distribució de targetes i títols integrats 
de transport de l’ATMCT que garanteixi la lliure concurrència en la corresponent 
licitació, fet que aquesta Intervenció valora positivament. 

En relació a la situació fiscal 

Pel que fa a la qüestió de l’IVA,  tractada en el present informe, la Intervenció considera 
encertada la qualificació que fa l’ATMCT de les aportacions  efectuades a les operadores, 
per contracte programa (compensació increment expedició) i per compensació a la 
integració tarifària (decrement d’ingressos), com a subvencions a l’explotació, tota vegada 
que s’ha produït un trencament en l’equilibri de la concessió, fruit d’haver creat o sostingut 
determinats serveis per raó d’interès públic. Aquestes aportacions no són subvenció en 
preu, raó per la qual no procedeix IVA suportat en els corresponents pagaments d’ATMCT, 
ni repercutit per part de les operadores. 

No obstant això, en data 5 de setembre de 2016, l’Agència Tributària va comunicar a 
ATMCT l’inici d’actuacions de comprovació i investigació del compliment de les obligacions i 
deures tributaris corresponents a l’IVA dels períodes 1T/2015 a 4T/2015, sense que a data 
de l’emissió d’aquest informe s’hagi dictat resolució sobre el resultat de les actuacions 
realitzades i el criteri de l’Agència Tributària sobre aquest tema. 
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Així mateix, caldria que la consideració dels imports obtinguts de la venda de títols de 
transport com a ingressos propis de l’ATMCT estigués recollida en els estatuts del consorci, 
cosa que requerirà una modificació estatutària, tota vegada que la menció expressa de la 
titularitat de l’ingrés només es fa en els Estatuts de l’ATM de Barcelona. 

Aquesta Intervenció conclou que les tasques realitzades per la societat auditora són 
suficients i adequades; així com que suporten de forma raonable l’evidència de les 
conclusions que es recullen en el seu informe de compliment de normativa d’aplicació del 
Consorci corresponent a l’exercici 2015. 

Tarragona, 31 de gener de 2017 

L’interventor

Josep Miquel Oliva Maestre 
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