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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, AuditorsConsultors, 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
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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
CPISR-1 C
Josep
Miquel Oliva
Maestre

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Josep Miquel Oliva Maestre
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Dept de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, sn=Oliva Maestre,
givenName=Josep Miquel,
serialNumber=43743296X,
cn=CPISR-1 C Josep Miquel Oliva
Maestre
Fecha: 2017.01.31 11:03:34 +01'00'

Josep Miquel Oliva Maestre
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$OÂOHJDFLRQV D O¶,QIRUPH SURYLVLRQDO GH
GLUHFFLy L VXSHUYLVLy GH FRQWURO ILQDQFHU GH
O¶$70&DPSGH7DUUDJRQDSHUDO¶H[HUFLFL
*HQHU

$OÂOHJDFLRQV D O¶,QIRUPH SURYLVLRQDO GH GLUHFFLy L
VXSHUYLVLy GH FRQWURO ILQDQFHU GH O¶$70 &DPS GH
7DUUDJRQDSHUDO¶H[HUFLFL
8QDYHJDGDUHYLVDWO¶LQIRUPHSURYLVLRQDOGHGLUHFFLyLVXSHUYLVLyGHFRQWUROILQDQFHUGHO¶$70&DPS
GH7DUUDJRQDSHUDO¶H[HUFLFLUHDOLW]DWSHOVHQ\RU-RVHS0LTXHO2OLYD0DHVWUHHQGDWDGH
JHQHU GH  HQ OD VHYD TXDOLWDW GH LQWHUYHQWRU GHO &RQVRUFL GHO 7UDQVSRUW 3~EOLF GHO &DPS GH
7DUUDJRQD$XWRULWDW7HUULWRULDOGH0RELOLWDWHOVVHUYHLVWqFQLFVG¶DTXHVW&RQVRUFLKDQHVWLPDWRSRUW~
IRUPXODUOHVVHJHQWVDOÂOHJDFLRQVDOFLWDWLQIRUPH
 2EVHUYDFLRQVUHVSRVWDLDOÂOHJDFLRQVDOHVFRQFOXVLRQVVREUHO¶DXGLWRULDGHOVHVWDWV
ILQDQFHUV
3HO TXH ID OHV FRQFOXVLRQV VREUH O¶DXGLWRULD GHOV HVWDWV ILQDQFHUV HV SUHQ QRWD G¶HOOHV L VHUDQ
WUDVOODGDGHVSHUDOVHXFRQHL[HPHQWDOVzUJDQVGHJRYHUQGHO¶HQWLWDW
 2EVHUYDFLRQVUHVSRVWDLDOÂOHJDFLRQVDODFRQFOXVLyVREUHQRUPDWLYDGHFRQWUDFWDFLy
DGPLQLVWUDWLYD³D ´
3HOTXHIDHOVFRQYHQLVTXHWHQHQSHUREMHFWHO¶DGKHVLySHUSDUWGHOHVHPSUHVHVRSHUDGRUHVDO
6LVWHPD 7DULIDUL ,QWHJUDW GH 7DULIHV GHO &DPS GH 7DUUDJRQD FDO WHQLU HQ FRQVLGHUDFLy TXH HQ
H[LVWLUXQDUHODFLyMXUtGLFDSHUODSUHVWDFLyGHOVHUYHLS~EOLFSUqYLDDODSDUWLFLSDFLyGHO¶$70QR
HVIDSRVVLEOHSURPRXUHFRQFXUUqQFLD
(Q DTXHVW VHQWLW HV FRQVLGHUD TXH DTXHVWV FRQYHQLV LGHQWLILTXHQ FRUUHFWDPHQW HOV GHXUHV L
REOLJDFLRQV GH OHV SDUWV LQYROXFUDGHV $GPLQLVWUDFLy WLWXODU GHO VHUYHL OD FRUUHVSRQHQW HPSUHVD
GHWUDQVSRUWTXHSUHVWDHOVHUYHLS~EOLFLO¶$70&DPSGH7DUUDJRQDHQTXDOLWDWG¶$GPLQLVWUDFLy
3~EOLFD FUHDGD SHO *RYHUQ GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D D O¶HPSDU GH OD /OHL  GH OD
PRELOLWDW OD /OHL  G¶RUJDQLW]DFLy SURFHGLPHQW L UqJLP MXUtGLF GH O¶$GPLQLVWUDFLy GH OD
*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DLOD/OHLGHUqJLPMXUtGLFGHOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHVLGHO
SURFHGLPHQW DGPLQLVWUDWLX FRP~ DPE OD IXQFLy GH HVWDEOLU OD SROtWLFD GH WDULIHV GHOV VHUYHLV GH
WUDQVSRUW S~EOLF DGKHULWV TXH FRPSRUWD OD GHILQLFLy GHO SURMHFWH GH QRX PRGHO GH VLVWHPD GH
WDULIHVFRP~GHOVHXSURMHFWHG¶LPSODQWDFLyLGHOHVVHYHVIDVHVGHGHVHQYROXSDPHQW
(Q UHODFLy DPE HO FRQWLQJXW G¶DTXHVWV FRQYHQLV TXH OD ,QWHUYHQFLy FRQVLGHUD TXH VyQ
PRGLILFDFLRQVFRQWUDFWXDOVHVSRWLQWHUSUHWDUTXHFRQVWLWXHL[HQXQDPDQLIHVWDFLyGHODIRUPDGH
FRPSHQVDFLyDOHVVRFLHWDWVFRQFHVVLRQjULHVGHO¶$GPLQLVWUDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
GHO QRX VLVWHPD GH WDULIHV L SUHXV TXH D O¶HPSDUD GH O¶DUWLFOH  GH OD /OHL  GH  GH
PDLJ GH UHJXODFLy GHO WUDQVSRUW GH YLDWJHUV SHU FDUUHWHUD PLWMDQoDQW YHKLFOHV D PRWRU IL[D
O¶$GPLQLVWUDFLyHQDTXHVWFDVHO&RQVRUFLGHO7UDQVSRUW3~EOLFGHO&DPSGH7DUUDJRQD
&DO WHQLU SUHVHQW TXH HQ PDWqULD GH FRQWUDFWDFLy DGPLQLVWUDWLYD V¶DGPHW HO UHHTXLOLEUL GHO
FRQWUDFWHTXDQSHUFDXVHVLPSXWDEOHVDO¶$GPLQLVWUDFLyHVSURGXHL[XQWUHQFDPHQWGHO¶HTXLOLEUL
HFRQzPLFILQDQFHUG¶DTXHVW(QWUHDTXHVWHVFDXVHVODOHJLVODFLyDSOLFDEOHDOVFRQWUDFWHVREMHFWH
GH O¶LQIRUPH UHFRQHL[ HOV VXSzVLWV GHO ³LXV YDULDQGL´ HO ³IDFWXP SULQFLSLV´ L HOV FDVRV GH IRUoD
PDMRURULVFLPSUHYLVLEOH


&$QVHOP&ODYp
7DUUDJRQD
7HO
LQIR#DWPFDPSWDUUDJRQDFDW
ZZZDWPFDPSWDUUDJRQDFDW

/¶DSURYDFLyGHOVLVWHPDWDULIDULLQWHJUDWGHO&DPSGH7DUUDJRQDSHUSDUWGHO¶$GPLQLVWUDFLyTXH
LQFRUSRUD OD ]RQLILFDFLy G¶DTXHVW jPELW L OD JDPPD GH WtWROV FRUUHVSRQHQW pV G¶DSOLFDFLy D OHV
HPSUHVHVFRQFHVVLRQjULHVGHO¶$GPLQLVWUDFLyTXHV¶KDQGHYHXUHFRPSHQVDGHVSHOGHVHTXLOLEUL
TXHDTXHVWQRXPDUFLPSRVDWSHUO¶$GPLQLVWUDFLyFRPSRUWDeVDGLUFRPGLXODGRFWULQDHQHO
FDV GHO ³IDFWXP SULQFLSLV´ KL KD XQD DOWHUDFLy LQGLUHFWD GH OD SUHVWDFLy FRQWUDFWDGD VHQVH
PRGLILFDFLy FRQWUDFWXDO SHU FDXVD GH O¶DGRSFLy SHU SDUW GH O¶$GPLQLVWUDFLy G¶XQD PHVXUD GH
FDUjFWHUJHQHUDO±FRPVHULDHQDTXHVWFDVHOSURMHFWHGHODLQWHJUDFLyWDULIjULDTXHWRWLTXHQR
PRGLILFDGLUHFWDPHQWO¶REMHFWHGHOFRQWUDFWHWpLQFLGqQFLDVREUHDTXHVWHQHOVHQWLWTXHHOIDPpV
RQHUyVSHOFRQWUDFWLVWDTXHV¶KDGHYHXUHFRPSHQVDW
3HU WRW DL[z HV FRQVLGHUD TXH OD VLJQDWXUD GHOV FRQYHQLV QR UHTXHULD GHO WUjPLW SUHYL GH
PRGLILFDFLyFRQWUDFWXDO
7DQPDWHL[ DTXHVWD WHPjWLFD MD YD VHU LGHQWLILFDGD D OD &RQFOXVLy  GH O¶LQIRUPH GHILQLWLX GH
FRQWURO ILQDQFHU  6REUH HOOD HV YD LQIRUPDU DOV zUJDQV GH JRYHUQ L HV YD WUDPHWUH FRP D
HQWLWDW GHSHQHQW GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D G¶DFRUG HOV FDQDOV GH FRPXQLFDFLy HVWDEOHUWV
HQYLDPHQW DO 3XQW &HQWUDO G¶,QIRUPDFLy HQ GDWD   SHU VL V¶HVTXHLD OD VHYD
FRQVLGHUDFLy $O UHVSHFWH GXUDQW  GHV GHO &RQVRUFL V¶KD REHUW XQD OtQLD GH WUHEDOO SHU WDO
G¶DQDOLW]DU FRQMXQWDPHQW DTXHVWD VLWXDFLy L DGHTXDU VL V¶HVFDX OD UHODFLy MXUtGLFD D OHV
REVHUYDFLRQVUHDOLW]DGHVSHUOD,QWHUYHQFLyGHO&RQVRUFL
$WqVO¶H[SRVDWHVGHPDQDTXHDTXHVWDTHVWLyQRVLJXLWLQJXGDHQFRPSWHHQOHVFRQFOXVLRQV
GHO¶LQIRUPHG¶,QWHUYHQFLyGHILQLWLX(QFDVGHFRQVLGHUDUQHFHVVDULSHUVLVWLUHQHOODGHPDQHPHV
FRQFUHWL HO SULQFLSL TXH DUJXPHQWD OD UHFRPDQDFLy SHU WDO GH GHILQLU FRQMXQWDPHQW DPE HOV
VHUYHLV MXUtGLFV GH O¶DGPLQLVWUDFLy WLWXODU GHO VHUYHL S~EOLF TXH FRUUHVSRQJXL VL V¶HVFDX DFFLRQV
FRUUHFWRUHV
 2EVHUYDFLRQVUHVSRVWDLDOÂOHJDFLRQVDODFRQFOXVLyVREUHQRUPDWLYDGHFRQWUDFWDFLy
DGPLQLVWUDWLYD³E ´
3HOTXHIDHOVFRQWUDFWHVTXHWHQHQSHUREMHFWHODYHQGDLUHFjUUHJDGHOVWtWROVGHWUDQVSRUWHQ
O¶jPELWGHO6LVWHPD7DULIDUL,QWHJUDWGHO&DPSGH7DUUDJRQDFDOWHQLUHQFRQVLGHUDFLyTXHO jPELW
JHRJUjILF GHO 6LVWHPD 7DULIDUL ,QWHJUDW GHO &DPS GH 7DUUDJRQD DEDVWD HQ O¶DFWXDOLWDW 
PXQLFLSLVLXQDSREODFLyGHPpVGHPLJPLOLyG¶KDELWDQWVSHOTXHDWqVO¶HOHYDWQRPEUHG¶XVXDULV
TXH XWLOLW]HQ D GLDUL HOV GLIHUHQWV VHUYHLV UHJXODUV GH WUDQVSRUW HQ O¶H[WHQV jPELW WHUULWRULDO GH
UHIHUqQFLDO¶$70UHTXHUHL[GLVSRVDUG¶XQDjPSOLD[DU[DGHSXQWVGHYHQGDGHWtWROVLQWHJUDWVDO
YROWDQW GH WRW DTXHVW jPELW WHUULWRULDO GH PDQHUD TXH OD FRPSUD G¶DTXHVWV WtWROV LQWHJUDWV VLJXL
IjFLOPHQWDFFHVVLEOHSHUDODFLXWDGDQLD
3HUWDOGHFRQIRUPDUDTXHVWD[DU[DGHSXQWVGHYHQGDLJDUDQWLUQHHOVXEPLQLVWUDPHQWGHOVWtWROV
LQWHJUDWVO¶$70WpHVWDEOHUWDHQUqJLPGHQRH[FOXVLYLWDWXQDH[WHQVD[DU[DGHSXQWVGHYHQGD
XELFDWV HQ O¶jPELW G¶DSOLFDFLy GH OD LQWHJUDFLy WDULIjULD GHO &DPS GH 7DUUDJRQD KDELOLWDWV SHU
O¶HPPDJDW]HPDWJH OD FRPHUFLDOLW]DFLy L OD GLVWULEXFLy GH WtWROV LQWHJUDWV GH WUDQVSRUW L GH OHV
WDUJHWHVVHQVHFRQWDFWHGHO¶$70
7DQPDWHL[HQWUDFWDUVHODUHODFLyMXUtGLFDHQTHVWLyGHODSUHVWDFLyG¶XQVHUYHLS~EOLFTXHSHU
ODVHYDXWLOLW]DFLySHOVXVXDULVUHTXHUHL[HODERQDPHQWG¶XQDWDULIDWD[DRSUHXS~EOLFG¶DSOLFDFLy
JHQHUDO HQ HO VHX GLD YD VHU FRQVLGHUDGD FRP FRQWUDFWHV H[FORVRV GH OD OOHL GH FRQWUDFWDFLy
SXEOLFDG DFRUGDO DUWLFOHEGHODOOHL DFWXDOPHQW5'/ 
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)LQVHOPRPHQWDFWXDOHOSURFHGLPHQWGHO¶DGKHVLyGHWHUFHUVDOD[DU[DGHYHQGHVGHWtWROVGH
WUDQVSRUW V¶KD IHW PLWMDQoDQW FRQWUDFWHFRQYHQL /D GLVWLQFLy HQWUH FRQWUDFWH L FRQYHQL UHVSRQ D
TXHTXDQHVWUDFWDGHFDQDOVGHYHQGDYLQFXODWVDXQDHQWLWDWS~EOLFDORFDORDXQRSHUDGRUGH
WUDQVSRUWDGKHULWDOVLVWHPDWDULIDULLQWHJUDW RSHUDGRUVGHEXV UHEHQHOIRUPDWGHFRQYHQLLTXDQ
HVWUDFWDG¶XQFDQDOGHYHQGDSULYDWTXHQRpVXQRSHUDGRUGHWUDQVSRUWDGKHULWDOVLVWHPDWDULIDUL
LQWHJUDW TXLRVFRV HVWDQFV HWF  UHEHQ HO IRUPDW GH FRQWUDFWH (Q WRWV GRV FDVRV HV WUDFWD GHO
PDWHL[GRFXPHQWGHEDVHDPEGLIHUHQWQRPLPDWLVDFLRQVPHQRUV
$TXHVWD WHPjWLFD MD YD VHU LGHQWLILFDGD D OD &RQFOXVLy  GH O¶LQIRUPH GHILQLWLX GH FRQWURO
ILQDQFHU  6REUH HOOD HV YD LQIRUPDU DOV zUJDQV GH JRYHUQ L HV YD WUDPHWUH FRP D HQWLWDW
GHSHQHQW GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D G¶DFRUG HOV FDQDOV GH FRPXQLFDFLy HVWDEOHUWV
HQYLDPHQW DO 3XQW &HQWUDO G¶,QIRUPDFLy HQ GDWD   SHU VL V¶HVTXHLD OD VHYD
FRQVLGHUDFLy
7RWLDL[zWDOLFRPHVIDFRQVWDUDO¶LQIRUPHG¶,QWHUYHQFLySURYLVLRQDOGHVGHO¶$70DFWXDOPHQW
HVWj WUHEDOODQW SHU GHILQLU VL V¶HVFDX XQ VLVWHPD S~EOLF G¶KDELOLWDFLy SHU D OD GLVWULEXFLy GH
WDUJHWHV L WtWROV LQWHJUDWV GH WUDQVSRUW GHO VLVWHPD WDULIDUL LQWHJUDW GHO &DPS GH 7DUUDJRQD TXH
JDUDQWHL[LPpVHQFDUDODOOLXUHFRQFXUUqQFLD
$WqVO¶H[SRVDWHVGHPDQDTXHDTXHVWDTHVWLyQRVLJXLWLQJXGDHQFRPSWHHQOHVFRQFOXVLRQV
GHO¶LQIRUPHG¶,QWHUYHQFLyGHILQLWLX(QFDVGHFRQVLGHUDUQHFHVVDULSHUVLVWLUHQHOODGHPDQHPHV
FRQFUHWL HO SULQFLSL TXH DUJXPHQWD OD UHFRPDQDFLy SHU WDO GH GHILQLU VL V¶HVFDX DFFLRQV
FRUUHFWRUHV

 2EVHUYDFLRQVUHVSRVWDLDOÂOHJDFLRQVDODFRQFOXVLyVREUHODVLWXDFLyILVFDO
3HO TXH ID OD UHFRPDQDFLy GH UHFROOLU DOV HVWDWXV GHO FRQVRUFL OD FRQVLGHUDFLy GHOV LPSRUWV
REWLQJXWV GH OD YHQGD GH WtWROV GH WUDQVSRUW FRP D LQJUHVVRV SURSLV GH O¶$70 &DPS GH
7DUUDJRQD HV SUHQ QRWD L HV WUDVOODGDUj DOV zUJDQV GH JRYHUQ GH O¶HQWLWDW SHU OD VHYD
FRQVLGHUDFLyLSODQLILFDFLy
$WqVTXHDTXHVWDLQIRUPDFLyHVUHOOHYDQWSHUHQWHQGUHODVLWXDFLySODQWHMDGDHVGHPDQDTXHHVIDFL
FRQVWDU DTXHVWHV DOÂOHJDFLRQV HQ O¶LQIRUPH GHILQLWLX GH GLUHFFLy L VXSHUYLVLy GH FRQWURO ILQDQFHU GH
O¶$70 &DPS GH 7DUUDJRQD SHU D O¶H[HUFLFL  DL[t FRP TXH VLJXLQ WLQJXGHV HQ FRPSWH OHV
SHWLFLRQVUHFROOLGHVHQHOSUHVHQWGRFXPHQW
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