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PCAP   Plec de clàusules administratives particulars 
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1.  INTRODUCCIÓ 

 

1.1.  Objecte del control financer 

 

El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de finances públiques de Catalunya, estableix els subjectes que seran objecte de 

control financer per part de la Intervenció General. 

 

De conformitat amb l’article 71.1 d’aquest Decret, modificat per la Llei 7/2011, de 27 de 

juliol, de mesures fiscals i financeres: 

 

Les entitats públiques que formen part del sector públic de la Generalitat amb 
participació majoritària, directament o indirectament, i també les altres entitats incloses 
en el sector d’administracions públiques de la Generalitat segons el sistema europeu de 
comptes, són objecte de control financer mitjançant la forma d’auditoria sota la direcció 
de la Intervenció General, d’acord amb el pla anual que per a cada exercici econòmic 
aprova el conseller o consellera del departament competent en matèria d’economia i 
finances a proposta de la Intervenció General. 
 

 

 

1.2.  Competència per a la realització del control  

 

La Llei 16/1984, de 20 de març, de l’Estatut de la funció interventora, en el seu article 

2.1.c) configura la Intervenció General com el centre del control financer de la 

Generalitat de Catalunya. L’article 3.c) del mateix text desenvolupa aquesta facultat en 

les funcions que li corresponen en l’exercici del control financer.  

 

L’abast i l’àmbit d’aquestes funcions queden recollides en els articles 32 a 41 del Decret 

133/1985, de 23 d’abril, de Reglament de la funció interventora. En aquest sentit, 

l’article 40 preveu que l’interventor general pugui dictar les instruccions oportunes sobre 

els procediments, la forma i el contingut de les auditories. 

 

La competència general per dur a terme el control financer de les entitats del sector 

públic de la Generalitat correspon a la Intervenció General, d’acord amb els articles 64 i 

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. 
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1.3.  Òrgan que efectua el control 

 

La Intervenció Territorial de Tarragona, en compliment de les seves funcions, emet 

aquest informe de control financer del Consorci del Transport Públic del Camp de 

Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat (en endavant Consorci) corresponent a 

l’exercici 2014. 

 

Els estats de comptes que s’han demanat per tal de ser fiscalitzats inclouen: 

- Balanç 

- Compte econòmic patrimonial 

- Estat de liquidació del pressupost 

- Estat de comptes extrapressupostaris 

- Quadre de tresoreria 

- Memòria 

 

El treball de control ha estat el propi d’un control de regularitat, en aspectes puntuals, 

amb els objectius següents: 

 

a) Verificar si els estats financers presentats pel Consorci, a 31 de desembre de 

2014, representen raonablement la seva situació eocnomicofinancera i 

reflecteixen les operacions realitzades. 

b) Verificar si el Consorci ha complert la legislació que li és aplicable en els àmbits 

comptable, pressupostari, de contractació i de retribucions de personal. 

 

Pel que fa a l’àmbit temporal, l’informe es refereix a l’exercici 2014, encara que quan ha 

estat necessari i, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació d’exercicis 

anteriors o posteriors. 

 

El treball de camp efectuat per l’equip de control va iniciar-se el dia 4 de maig de 2015. 

S’han realitzat 5 visites a la seu de l’Entitat. Simultàniament, altra informació ha estat 

obtinguda a través de mitjans electrònics, prèvia sol·licitud. 

 

 

1.4.  Normes d’aplicació en el desenvolupament del treball 

  

Les normes aplicables en aquesta actuació de control són, bàsicament, les següents:  

- La Llei 16/1984, de 20 de març, de l’Estatut de la funció interventora. 

- El Decret 133/1985, de 23 d’abril, de Reglament de la funció interventora. 

- Les Instruccions sobre el règim general que cal seguir en l’execució del control 

financer, de 14 de març de 2000, de la Intervenció General de la Generalitat de 
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Catalunya. 

- Normes d’auditoria del sector públic. 

 

En tot allò no regulat explícitament per les normes anteriors, són aplicables els principis 

i normes d’auditoria generalment acceptats i, especialment, les normes tècniques de 

l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 

 

 

1.5.  Característiques bàsiques de l’Entitat  

 

Mitjançant Acord de Govern de data 28 d’abril de 2003 la Generalitat de Catalunya va 

autoritzar la constitució del Consorci i en va aprovar els Estatuts on l’última modificació 

efectuada s’estableix per l’Acord de Govern GOV/93/2010 d’11 de maig i publicat en el 

DOGC núm. 5637 de data 27 de maig de 2010. 

Així mateix, en reunió del Consell d’Administració de data 19 de desembre de 2014, es 
va aprovar l’acord d’adaptar els estatuts del Consorci a la Llei 27/2013 i facultar al 
president del comitè executiu per donar impuls al treballs de redacció del text i als 
tràmits corresponents fins a la seva aprovació definitiva. Encara falta l’aprovació 
definitiva per alguns dels membres del consorci. 
 
El Consorci va ser constituït com una entitat de dret públic integrada per la Generalitat 

de Catalunya, a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(actualment Departament de Territori i Sostenibilitat) i els ajuntaments de Tarragona, 

Reus i Valls com a membres fundadors i els ajuntaments de Cambrils, Vila-seca i Salou 

com a membres no fundadors. 

En data 31 de desembre de 2014, també són membres del Consorci els ajuntaments de 

Calafell i Falset i els Consells Comarcals de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, 

la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. 

El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena 

capacitat jurídica i d’obrar per al compliment de les seves finalitats. Té com a objectiu 

coordinar el sistema de transport públic de viatgers a les comarques de l’Alt Camp, el 

Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. Les seves 

finalitats específiques són, entre d’altres, les següents. 

- Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i 

l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics 

o privats que els presten. 

- Elaboració de propostes per a la planificació de les infrastructures de transport 

públic. 

- Elaboració, tramitació i avaluació dels plans directors de mobilitat. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement     
Intervenció Territorial de Tarragona 
 

 

 CONTROL FINANCER 2015  – ATM Camp de Tarragona– 

6 

 

- Emissió d’informes respecte del plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis i 

dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

- La política de tarifes dels serveis de transport públic adherits, que comporta la 

definició del projecte del nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte 

d’implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau. 

- Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial atenció al 

seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en transport privat. 

- Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les 

despeses de funcionament de l’estructura de gestió. 

- Creació d’una imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del 

mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i 

operadors. 

- Realització de campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la utilització 

del sistema de transport públic entre la població. 

- Foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans. 

- Elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport. 

- Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatius a la 

integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu. 

- Establiment de relacions amb altres administracions per al millor compliment de les 

funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb els estatuts. 

- Aplicació i finançament de mesures per a l’ús racional del vehicle privat. 

- Elaboració i finançament de propostes per a l’ús racional de les vies i de l’espai 

públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants o la implantació de 

carrils reservats per al transport públic o les bicicletes. 

 

Els òrgans de govern i administració del Consorci són: 
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De Govern: 

President 

Consell d'Administració 

Comitè Executiu 

De Gestió: 

Gerent 

De consulta i participació: 

El Consell Territorial de la Mobilitat de l'ATMCT 

D'assessorament: 

Comissió tècnica d'operadors de transport públic 

Comissió d'assessorament jurídic 

Comissió tècnica 

Comissió econòmica 

El President 

El President té com a principals competències, entre d’altres, exercir la representació 

del Consorci, convocar davant dels òrgans administratius i jurisdiccionals, l’exercici de 

tota mena d’accions legals en defensa dels drets i interessos legítims de l’entitat i 

conferir els poders necessaris a aquests efectes, i convocar les sessions ordinàries i 

extraordinàries del Consell d’Administració i fixar-ne els ordres del dia. 

A 31 de desembre de 2014 la Presidència del Consorci correspon al Sr. Pere Pedrosa, 

Director General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

El Consell d’Administració 

El Consell d’Administració és l’òrgan rector del Consorci, el qual dirigeix de manera 

col·legiada. Les seves competències són, entre d’altres, aprovar el pressupost del 

Consorci, aprovar els convenis d’adhesió, aprovar el nou model de tarifes i, en general, 

les que poguessin derivar-se de fer possible l’exercici de les finalitats encomanades al 

Consorci. 
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Càrrec Nom Entitat a la que pertanyen 

President Pere Pedrosa Pierre 
Director General de Transports del Dep. de Territori i 
Sostenibilitat 

Vicepresidenta Begoña Floria Eseberri Ajuntament de Tarragona 

Vicepresident Carles Pellicer Ajuntament de Reus 

Vocal Joaquim Nin Borreda Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona 

Vocal 
Maria Dolores Murillo i 
Cabré 

Directora dels Serveis Territorials del Dep. de Governació a 
Tarragona 

Vocal Fernando Fargas i Moreno 
Delegat territorial de l'Agència Tributària de Catalunya a 
Tarragona 

Vocal Cèsar Puig i Casañas 
Director dels Serveis Territorials del Dep. de Territori i 
Sostenibilitat a Tarragona 

Vocal Xavier Hormigós Mesa 
Cap dels Serveis Territorials de Transports a Tarragona del 
Dep. de Territori i Sostenibilitat 

Vocal Josep Maria Fortuny i Olivé 
Subdirector general d'ordenació i inspecció de la Direcció 
General de Transports i Mobilitat 

Vocal Benjamín Cubillo Vidal 
Subdirector general de coordinació i gestió de la Direcció 
General de Transports i Mobilitat 

Vocal Albert Batet Canadell Alcalde de Valls 

Vocal M. Mercè Dalmau i Mallafré Alcaldessa de Cambrils 

Vocal Pere Granados Carrillo Alcalde de Salou 

Vocal Xavier Farriol i Roigés 1r. Tinent d'alcalde de Vila-Seca 

Vocal Joan Olivella i Ricart 
Alcalde de Calafell i President del Consell Comarcal del Baix 
Penedès 

Vocal Eduard González Consell Comarcal de l’Alt Camp 

Vocal Frederic Adan Domènech Consell Comarcal del Tarragonès 

 

La designació del vocal observador de l’Estat recau en la persona que ocupa el lloc de 

subdelegat/ada del Govern de l’Estat a Tarragona. 

 

El Comitè Executiu 

És l’òrgan permanent de direcció i administració del Consorci, constituït per vuit 

membres del Consell d’Administració. Té la funció general d’informar i elevar propostes 

al Consell d’Administració. Examina i eleva al Consell d’Administració les propostes de 

planificació de serveis del sistema de transports públics de viatgers, convenis i 

contractes amb administracions i operadors, autoritzar despeses i contractes, dins els 

límits legals i establerts pel Consell d’Administració, i seguiment de l’execució 

pressupostària i proposar les seves modificacions al mateix Consell: 
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- Quatre representants de la Generalitat. 

- Els dos representants dels Ajuntaments de Tarragona i Reus. 

- Un representant de les entitats locals de les comarques de l’Alt Camp: l’Alcalde de 

Valls. 

- Un representant de les entitats locals de les comarques del Baix Camp i Tarragonès. 

Aquesta representació és rotatòria entre els municipis de Salou, Cambrils i Vila-

seca. Durant l’any 2014 va exercir la representació el 1r. Tinent d’Alcalde de Vila-

seca. 

 

Gerència 

El Gerent és nomenat pel Consell d’Administració i desenvoluparà la gestió ordinària del 

Consorci, com ara la direcció dels serveis en el pla tècnic, econòmic i administratiu. 

Entre altres funcions, estan la de gestionar les relacions amb els operadors, òrgans 

d’execució i de gestió de les administracions públiques en matèria de transport, 

contractar personal i dirigir-lo, autoritzar despeses, ordenar pagaments i contractar en 

nom del Consorci dins les limitacions delegades pels òrgans de govern de l’entitat. 

Des de l’1 de setembre de 2007 el Gerent del Consorci recau en el Sr. Joan Manrubia 

Gibert. 

Òrgans de Consulta i Participació 

El Consell territorial de la mobilitat del Consorci és l’òrgan de consulta i participació 

cívica i social en el funcionament del sistema de transport públic de viatgers. Es 

constitueix per: 

 

- President/a: un vocal del Consell d’Administració. 

- Un vocal del Consell d’Administració de cadascuna de les administracions 

consorciades i entitats adherides. 

- Representants de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 

Municipis. 

- Representants de les organitzacions empresarials amb més implantació en l’àmbit 

del Consorci. 

- Representants dels sindicats amb més implantació en l’àmbit del Consorci. 
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- Representants de les associacions de consumidors i usuaris més representatives en 

l’àmbit del Consorci. 

- Representants d’associacions o col·lectius d’especial rellevància en el transport 

públic i la mobilitat. 

- El Gerent. 

- La secretaria del Consell és exercida per una persona del quadre directiu del 

Consorci proposada a aquest efecte per la Gerència. 

No consta la seva constitució. 

 

Òrgans d’assessorament 

La Comissió d’assessorament jurídic, la Comissió tècnica i la Comissió econòmica duen 

a terme activitats d’assistència i assessorament jurídic, tècnic i econòmic, que 

requereixin els òrgans de govern del Consorci. El Consell d’Administració determina la 

seva composició, que ha de garantir la participació de totes les administracions 

consorciades. 

- Comissió Tècnica d’operadors del transport públic 

o Sr. Sergi Ciurana Nicolau, Consell Comarcal del Baix Camp. 

No consta el nomenament de la resta de membres de la Comissió tècnica i Comissió 

econòmica. 

 

Organigrama 

Durant l’exercici 2014 l’organigrama va ser el següent: 

 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement     
Intervenció Territorial de Tarragona 
 

 

 CONTROL FINANCER 2015  – ATM Camp de Tarragona– 

11 

 

                      

  
  

ÒRGAN DE GOVERN 
  

  
  

  
Consell d'Administració 

  
  

  
    

 

 
 

    
  

  
         

  

  
  

ÒRGAN DE GOVERN 
  

  
  

  
Comitè Executiu 

  
  

  
    

 

 
 

    
  

  
         

  

  
  

ÒRGANS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 
  

  
  

  
Gerència 

  
  

 
 

         
  

  
         

  
  

         
  

  CTM   CTO   CAJ   CT   CE   

  
         

  

  
ÒRGANS DE CONSULTA I 
ASSESSORAMENT: 

    
  

  
 

A) Consell Territorial de la Mobilitat (CTM) 
  

  
  

 
B) Comissió Tècnica d'Operadors (CTO) 

  
  

  
 

C) Comissió d'Assessorament Jurídic (CAJ) 
  

  
  

 
D) Comissió Tècnica (CT) 

    
  

  
 

E) Comissió Econòmica (CE) 
    

  
                      

 

1.6.  Comunicació de l’informe provisional i tràmit d’al·legacions 

 

Tal com estableixen les Instruccions de la Intervenció General de 14 de març de 2000, 

el present informe es notifica al titular de l’Entitat, el qual pot fer al·legacions en el 

termini de 15 dies, a comptar des de la data de recepció (article 84 de la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú), incorporant-se a l’informe definitiu com a annex. A falta d’aquestes,  

l’informe provisional s’elevarà a definitiu. 

 

1.7.  Detall de l’equip que ha realitzat el treball 

 

L’ interventor designat per emetre l’informe del Consorci ATM Camp de Tarragona ha 

estat Javier Requejo García, responsable de la Intervenció Territorial de Tarragona, qui 

el sota signa i ha dirigit el treball de camp efectuat per Carles Prats Domènech, 

Supervisor de comptabilitat i control i Oscar Albuixech Ximenis, Responsable adjunt de 

comptabilitat i control. 
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2.  OBJECTIUS I NORMES TÈCNIQUES UTILITZADES 

 

2.1.  Objectius  

 

El control financer dels subjectes integrants del sector públic de la Generalitat de 

Catalunya, d’acord amb la normativa vigent, té per objecte comprovar que el seu 

funcionament econòmic i financer s’ajusti a l’ordenament jurídic i als principis generals 

de la bona gestió financera. 

 

 

2.2.  Normes tècniques utilitzades 

 

El treball s’ha realitzat de conformitat amb les normes dictades per la Intervenció 

General, segons les Instruccions de 14 de març de 2000, i per la resta de normes 

descrites en l’apartat 1.4 anterior.  

 

3.  ABAST I LIMITACIONS 

 

3.1.  Abast 

 

Les àrees que s’han revisat són les següents: 

 

1. Anàlisi de la gestió pressupostària. 

 

2. Tancament comptable de l’exercici 2014. 

 

3. Operacions vinculades. 

 

4. Anàlisi general de la contractació administrativa. 

 

5. Despeses de personal. 

 

6. Mesures d’ajust derivades de les restriccions pressupostàries de l’exercici 2013. 

 

3.2.  Limitacions 

 

Els membres de l’equip de control han comptat en tot moment amb la col·laboració dels 

responsables de l’Entitat. 

 

Si bé respecte a l’àmbit de contractació no s’han revisat tots els contractes i convenis 

vigents i s’ha fer la revisió de determinats models dels mateixos extrapolant les 
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incidències observades a la resta, doncs l’entitat ha manifestat la identitat de contingut i 

procediment. 

 

4.  RESULTAT DEL TREBALL 

 

D’acord amb l’abast especificat en el punt 3.1 anterior, els resultats del control financer 

han estat els següents: 

 

 

4.1.  Anàlisi de la gestió del pressupost i dels comptes anuals 

 

4.1.1 Introducció 

De conformitat amb l’article 15.1 a) dels Estatuts de l’Entitat, és competència del Consell 

d’Administració “Aprovar el pressupost del Consorci i fer un seguiment periòdic 

d’ingressos i despeses”, en els mateixos termes s’expressen les Bases d’Execució del 

Pressupost en el seu punt 9 a). 

Examinades les actes del Consell d’Administració de l’any 2013 consta l’aprovació del 

pressupost per al 2014 en data 20 de desembre de 2013. 

D’acord amb l’article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si per qualsevol motiu l’1 de 

gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de 

l’any anterior en els seus crèdits inicials fins a l’aprovació i la publicació dels nous al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 

4.1.2 Gestió del Pressupost 

 

A l’annex presentem còpia de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, la qual 

forma part de la memòria dels comptes anuals aprovats. 

 

L’esquema d’activitat del Consorci i el seu finançament respon a les següents pautes: 

 

La Generalitat de Catalunya i les entitats locals consorciades transfereixen fons al 

Consorci per al desenvolupament de les seves activitats. 

 

El Consorci, a més, també obté fons dels usuaris que compren les targetes de transport 

per als desplaçament urbans i interurbans. La venta i recàrrega de les targetes es 

realitza sempre a favor del Consorci. 
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Les empreses operadores facturen al Consorci pels serveis prestats als usuaris segons 

els següents conceptes: 

 

- Preu per bitllet per les ventes/recàrregues de les targetes de transport. 

- La compensació que reben com a conseqüència dels ingressos que deixen de 

percebre  per motiu del funcionament del sistema tarifari integrat. 

- Comissió per les recàrregues de targetes que es realitzen mitjançant de les 

empreses operadores. 

 

El funcionament del sistema tarifari integrat es basa en els convenis individualitzats 

subscrits entre el Consorci i les empreses operadores de transport concessionàries de 

les diverses línies de transport en l’àmbit territorial del consorci. 

 

Examinada la liquidació del Pressupost General, s’ha comprovat que les xifres aporten 

la informació exigida per les Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció 

General de Patrimoni  i la Direcció General de Pressupostos de 15 de juliol de 2009 en 

el seu apartat núm.12. excepte pel que fa a la conciliació del resultat pressupostari i 

econòmic. 

 

 

 

 

  

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA ATM 2014 

 

a) Pressupost de despeses: 
 
 

 
 
 

2013 2014

Crèdits pressupostaris inicials 16.029.703,26 16.776.703,45

Modificacions Pressupostaries 3.011.250,18 1.727.346,95

Crèdits pressupostaris definitius 19.040.953,44 18.504.050,40

Obligacions reconegudes netes 18.297.083,82 17.578.426,20

Obligacions pendents de pagament 2.127.421,74 2.698.395,17

2013 2014

% OPP sobre ORN 11,63% 15,35%
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Com és pot veure, la capacitat del Consorci per afrontar el pagament de les obligacions 

reconegudes al llarg de l’exercici ha disminuït respecte a l’any anterior, en el qual ja es 

manifestaven problemes de tresoreria significatius.  

 
 

b) Pressupost d’ingressos: 
 

 
 

 
 
En aquest apartat, podem comprovar que els percentatges de recaptació sobre els drets 
reconeguts en l’exercici es manté com en anys anteriors  
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2013 2014

Previsions inicials 16.029.703,26 16.776.703,45

Modificiacions 3.011.250,18 1.728.109,67

Previsions definitives 19.040.953,44 18.504.813,12

Drets reconeguts nets 17.620.676,87 17.760.180,78

Drets pendent de cobrament 469.381,77 402.966,27

2013 2014

% DPC sobre DRN 2,66% 2,27%
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c) Execució Pressupostaria: 
 

 

 
 

 
En aquest punt cal destacar l’alt percentatge d’execució pressupostària que presenten 
tots els capítols de despeses en l’exercici 2014. 
 

 
 

 
Respecte al pressupost d’ingressos, cal destacar que s’ha liquidat pràcticament al 
100%. 
 

En el capítol 2 de les Bases d’execució del pressupost del Consorci es regulen les 

normes de modificació dels crèdits pressupostaris. 

 

En aquest sentit l’article 5 estableix que: “1.- Les modificacions dels crèdits 
pressupostaris seran aprovades pel Comitè Executiu i es donarà compte en el proper 
Consell d’Administració i s’ajustaran al que disposi la legislació aplicable. 2.- Els 
expedients de modificacions pressupostàries s’iniciaran mitjançant proposta del 
President del Comitè Executiu o de qualsevol dels Ens consorciats.” 
 
L’article 6 estableix la vinculació jurídica dels crèdits que serà “Respecte la classificació 
funcional de programa: grup de funció. Respecte la classificació econòmica: capítol” 
 

DESPESES PRESSUPOSTARIES Crèdits 

definitius

Obligacions 

reconegudes 

netes
% Crèdits 

definitius

Obligacions 

reconegudes 

netes
%

1.Despeses de Personal 204.236,60 170.077,32 83,27% 196.687,97 179.580,33 91,30%

2. Despeses en bens i serveis 6.142.571,63 5.542.959,24 90,24% 6.550.301,37 6.014.441,67 91,82%

3. Despeses financers 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00%

4. Transferencies corrents 12.689.351,83 12.584.047,26 99,17% 11.752.267,67 11.384.404,20 96,87%

Subtotal corrents 19.036.660,06 18.297.083,82 96,11% 18.499.757,01 17.578.426,20 95,02%

6. Inversions reials 4.293,38 0,00 0,00% 4.293,39 0,00 0,00%

Subtotal capital 4.293,38 0,00 0,00% 4.293,39 0,00 0,00%

2013 2014

INGRESSOS PRESSUPOSTARIS Previsions 

definitives

Drets 

reconeguts 

nets
% Previsions 

definitives

Drets 

reconeguts 

nets
%

1.Impostos directes

2. Impostos indirectes

3. Taxes, Preus Públics i altres ing. 5.852.005,56 5.852.005,56 99,99% 5.983.150,84 5.982.388,12 99,99%

4. Transferencies corrents 11.767.589,43 11.767.589,43 100,00% 11.775.138,06 11.775.138,06 100,00%

5. Ingressos patrimonials 1.081,88 1.081,88 100,00% 2.654,60 2.654,60 100,00%

Subtotal corrents 17.620.676,87 17.620.676,87 100,00% 17.760.943,50 17.760.180,78 100,00%

7. Transferencies de capital

8. Actius financers 1.420.276,57 0,00 0,00% 743.869,62 0,00 0,00%

9. Pasius Financers

Subtotal capital 1.420.276,57 0,00 0,00% 743.869,62 0,00 0,00%

TOTAL 19.040.953,44 17.620.676,87 92,54% 18.504.813,12 17.760.180,78 95,98%

2013 2014
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L’article 8 f) estableix que “Són competències del Comitè Executiu, de les quals es 
donarà compte en el Consell d’Administració, les següents: 
 

Degut al limitat nombre de Consells d’Administració que es convoquen durant un any es 
delega al Comitè Executiu l’aprovació de qualsevol expedient de modificació de crèdit 
en la forma de: 
 

 Crèdit general 

 Crèdit ampliable 

 Crèdit extraordinari 

 Suplement de crèdit 
 
Al temps que es delega al President del Comitè Executiu l’aprovació de qualsevol 
expedient de modificació de crèdit en la forma que s’enumera a continuació i que 
hauran de ser ratificades pel Comitè Executiu, que serà a la vegada competent per 
aprovar-los: 

 

 Transferència de crèdit 

 Generació de crèdits 

 Incorporació de romanents 
 
Les modificacions hauran de ser ratificades pel Consell d’Administració.” 
 

D’aquesta manera l’article 9 a) diu que “Són competències del Consell d’Administració: 
L’aprovació del pressupost anual del Consorci i la ratificació de les seves 
modificacions.” 
 

Entre el pressupost inicial publicat al DOGC per a l’any 2014 i el definitiu que ha liquidat 

l’Entitat, s’han produït les següents modificacions de crèdit: 

 

 

Pressupost d’ingressos 

 

 

Org. Econ. Descripció Previsions inicials Modificacions Previsions definitives

0 3190009 PRESTACIÓ D'ALTRES SERVEIS 3.899.888,33 1.443.339,93 5.343.228,26

0 3800001 REINTEGRAMENTS D'EXERCICIS TANCATS 100,00 -55,00 45,00

0 3810001 REINTEGRAMENTS DE L'EXERCICI CORRENT 100,00 -100,00 0,00

0 3990009 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 365.201,37 143.530,93 508.732,30

0 4100004 DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 10.893.064,16 -7.548,63 10.885.515,53

0 4600001 DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA 349.787,86 0,00 349.787,86

0 4600002 DE L'AJUNTAMENT DE REUS 273.324,32 0,00 273.324,32

0 4600003 DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS 75.900,39 0,00 75.900,39

0 4600004 DE L'AJUNTAMENT DE VALLS 62.436,88 0,00 62.436,88

0 4600005 DE L'AJUNTAMENTSALOU 61.002,93 0,00 61.002,93

0 4600006 DE L'AJUNTAMENT DE VILA-SECA 48.697,02 0,00 48.697,02

0 4600009 ALTRES TRANSFERÈNCIES D'AJUNTAMENTS 0,00 10.924,50 10.924,50

0 5200001 INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS 100,00 981,88 1.081,88

0 5210001 ALTRES INTERESSOS DE DIPÒSIT 100,00 -100,00 0,00

0 8700002 ROMANENTS TRESORERIA: APLICACIÓ PER FINANÇAR 0,00 1.420.276,57 1.420.276,57

0 ATM CAMP DE TARRAGONA 16.029.703,26 3.011.250,18 19.040.953,44

TOTAL 16.029.703,26 3.011.250,18 19.040.953,44
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Pressupost de despeses 

 
 
Les modificacions de crèdit dutes a terme durant l’exercici són de dos classes: 
 
Generacions de Crèdit finançades amb majors ingressos 
 
D’acord amb les memòries elaborades per la Intervenció, hem comprovat que aquestes 
modificacions segueixen la regulació continguda als Estatuts, i que les fonts de 
finançament son drets efectivament reconeguts d’acord amb les comprovacions fetes 
respecte als comptes anuals. 
 
Si bé, cal dir, que les Bases d’Execució en el seu article 10 atribueixen al President del 
Comitè Executiu la competència per a aprovar les generacions finançades amb majors 
ingressos. La qual cosa es farà mitjançant un Decret del mateix. 
 
Hem de tenir en compte a aquest respecte que segon l’article 6 dels Estatuts del 
Consorci els òrgans del consorci són: 
 
a) De govern: 
 
President o presidenta. 
Consell d’Administració. 

Org. Prog. Econ. Descripció C.Inicials Modificacions Definitives
0 523 1320002 PERSONAL LABORAL 145.641,08 7.548,63 153.189,71

0 523 1510001 GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORDINARIS 0,00 3.500,00 3.500,00

0 523 1600001 SEGURETAT SOCIAL 47.546,89 0,00 47.546,89

0 523 2000002 ALTRES LLOGUERS I CÀNONS DE TERRENYS, BÉNS NATURALS, EDIFICIS I A 96,66 0,00 96,66

0 523 2020001 LLOGUERS I CÀNONS D'EQUIPS DE PROCÉS DE DADES 36.000,00 0,00 36.000,00

0 523 2120003 MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES 96,66 2.250,67 2.347,33

0 523 2200001 MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE 2.223,54 0,00 2.223,54

0 523 2200002 PREMSA. REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 1.100,00 0,00 1.100,00

0 523 2210001 AIGUA I ENERGÍA 96,66 0,00 96,66

0 523 2210006 COMPRES DE MERCADERIES I MATERIES PRIMERES 80.689,00 0,00 80.689,00

0 523 2210089 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 96,66 0,00 96,66

0 523 2220001 DESPESES POSTALS, MISSATGERIA I ALTRES SIMILARS 4.500,00 0,00 4.500,00

0 523 2220002 COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEU I DADES ADQUIRITS A ENTIT 14.400,00 0,00 14.400,00

0 523 2220003 COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEU I DADES ADQUIRITS A ALTRE 6.900,00 0,00 6.900,00

0 523 2240001 DESPESES D'ASSEGURANCES 1.000,00 0,00 1.000,00

0 523 2260001 EXPOSICIONS, CERTÀMENS I ALTRES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ 96,66 0,00 96,66

0 523 2260002 ATENCONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 1.449,89 0,00 1.449,89

0 523 2260003 PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITCIONALS 8.000,00 1.310,00 9.310,00

0 523 2260005 ORGANITZACIÓ DE REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 1.933,19 0,00 1.933,19

0 523 2260007 PUBLICACIONS I EDICTES ALS DIARIS OFICIALS 1.500,00 0,00 1.500,00

0 523 2260011 FORMACIÓ DEL PERSONAL PROPI 966,59 0,00 966,59

0 523 2260039 DESPESES PER SERVEIS BANCARIS 96,66 0,00 96,66

0 523 2260088 ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT 3.000,00 0,00 3.000,00

0 523 2260089 ALTRES DESPESES DIVERSES 4.637,25 0,00 4.637,25

0 523 2270001 NETEJA I SANEJAMENT 96,66 0,00 96,66

0 523 2270005 ESTUDIS I DICTÀMENS 3.000,00 0,00 3.000,00

0 523 2270007 GESTIÓ DE CENTRES I SERVEIS 96,66 0,00 96,66

0 523 2270012 AUDITORIES I CONTROL DE FONS EUROPEUS 5.000,00 -3.500,00 1.500,00

0 523 2270089 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES 4.096.063,92 1.858.350,64 5.954.414,56

0 523 2280001 SERVEIS INFORMÀTICS REALITZATS PER ENTITATS DE LA GENERALITAT 96,66 0,00 96,66

0 523 2300001 DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS 3.866,37 0,00 3.866,37

0 523 2310001 ALTRES INDEMNITZACIONS 2.360,63 0,00 2.360,63

0 523 2400001 DESPESES DE PUBLICACIONS 4.700,00 0,00 4.700,00

0 523 3490001 ALTRES DESPESES FINANCERES 500,00 0,00 500,00

0 523 4600001 A CORPORACIONS LOCALS 100,00 155.321,42 155.421,42

0 523 4690001 A ALTRES ENS DEPENENTS DE CORPORACIONS LOCALS 306.893,84 204.590,78 511.484,62

0 523 4700001 A EMPRESES PRIVADES 11.241.267,75 781.178,04 12.022.445,79

0 523 6400001 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 96,66 0,00 96,66

0 523 6500001 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCES DE DADES 3.496,72 700,00 4.196,72

0 523 Suport al transport públic de viatgers 16.029.703,26 3.011.250,18 19.040.953,44

0 ATM CAMP DE TARRAGONA 16.029.703,26 3.011.250,18 19.040.953,44

TOTAL 16.029.703,26 3.011.250,18 19.040.953,44
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Comitè Executiu. 
 
b) De gestió: 
 
Gerent. 
 
c) De consulta i participació 
 
El Consell Territorial de la Mobilitat de l’ATMCT 
 
d) D’assessorament: 
 
Comissió tècnica d’operadors de transport públic. 
Comissió d’assessorament jurídic. 
Comissió tècnica. 
Comissió econòmica. 
 
Així mateix els articles 14-17 establaeixen les competències del President del Consell 
d’Administració, Consell d’Adminstració, Comite Executiu i Gerent respectivament.  
 
En concret, l’article 15.1g) diu que és competència del Consell d’Administració Aprovar 
les despeses i autoritzar contractes sens perjudici de les facultats que el Consell 
d’Administració acordi atribuir a altres òrgans de govern del Consorci i les establertes en 
aquests Estatuts. 
 
Per la seva part, l’article 16.3 d) estableix que correspon al Comitè executiu Autoritzar 
contractes l’import dels quals superi, per raó de la quantia, les atribucions de la 
Gerència, i fins al límit de 600.000 euros. 
 
I per últim, l’article 17.1 e) diu que correspon al Gerent: Contractar en nom i 
representació del Consorci en virtut de les competències o poders que li siguin delegats 
pels òrgans de govern de l’entitat. 
 
Per tant, entenem que les Bases d’Execució del Pressupost no poden atribuir a un 
òrgan que no existeix com a tal aquesta competència. 
 
Incorporació Romanents de Crèdit 
 
La incorporació de Romanents per import de 743.869,62 euros s’ha elaborat d’acord 
amb la normativa d’aplicació i les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
Si bé, cal considerar dos aspectes de la mateixa. 
 
Primer.- D’acord amb l’article 9 de les Instruccions Conjuntes de la Intervenció General, 
la DG de Pressupostos i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, de 15 de juliol de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables 
de determinades entitats del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya la 
incorporació del romanent de les entitats classificades dins del Sector Administracions 
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Públiques de la Generalitat segons el SEC-95, siguin quines siguin les causes que 
l’originin, requerirà d’autorització prèvia de la Intervenció General. 
 
En aquest mateix sentit, l’article 9.4 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2012 establia que: Les incorporacions de 
romanents de crèdit corresponents a operacions no financeres s’han de compensar amb 
retencions de crèdit o bé s’han de finançar amb càrrec a una minoració d’altres crèdits, 
en qualsevol cas corresponents a operacions no financeres. Amb caràcter excepcional i 
amb l’autorització prèvia de la Intervenció General, també es poden finançar amb càrrec 
als romanents de tresoreria de l’exercici anterior que no hagin estat aplicats al 
pressupost de l’exercici, ni retinguts segons l’article 12.  
 
Per tant, aquesta modificació de crèdit necessitava de l’autorització de la Intervenció 
General, extrem que no s’ha pogut acreditar a l’expedient. 
 
Segon.- Aquesta modificació de crèdit es finança, d’acord amb la memòria, amb 
Romanent de Tresoreria per a despeses generals. En aquest sentit, cal informar que de 
la liquidació de l’exercici 2013 es desprèn un Romanent de Tresoreria per a despeses 
generals per import de: 753.298,54 euros. 
 
Si be, cal dir, que al Balanç de Situació consta com a creditors pendents d’aplicar al 
pressupost en el compte 409 un deute de 2.127.421,74 euros.  
 
Si tenim en compte que el Romanent de Tresoreria és una mena de Fons de Maniobra 
dels Ens que porten comptabilitat pública i que ens indica la seva capacitat per a 
afrontar els compromisos existents a curt termini, això implica que aquest rati hauria de 
ajustar-se amb l’import recollit en el compte 409 esmentat, atès que aquest contempla 
obligacions meritades i exigibles a curt termini que per algun motiu no s’han pogut 
imputar al pressupost, però a les quals s’ha de fer front. 
 
És per això que, en opinió de qui subscriu, els comptes del 2013 tot i contemplar de 
manera correcta un romanent de tresoreria positiu, no es pot considerar que reflecteixin 
una acumulació de resultats positius d’exercicis anteriors que pugui permetre finançar 
major despesa en l’exercici 2014.  
 
És a dir, tot i que la liquidació pressupostària de l’exercici 2013 ofereixi un romanent 
positiu, aquest és conseqüència de no haver imputat al pressupost totes les obligacions 
meritades en l’exercici, la qual cosa implica que no s’hauria de haver procedit a finançar 
major despesa amb aquest recurs que en realitat era inexistent. 
 

4.1.3 Resultat pressupostari i romanent acumulat 

 

El Consell d’Administració, en data 28 d’abril de 2015, va formular els comptes anuals 

de l’exercici 2014, així com la liquidació del pressupost i el romanent de tresoreria, amb 

un resultat pressupostari ajustat de 692.746,61 €. 
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El Resultat Pressupostari posa de manifest el resultat obtingut en l’exercici per 
diferència entre els drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes durant el 
mateix, ajustant aquest resultat, en funció de les desviacions de finançament derivades 
de Despeses amb Finançament Afectat, i dels crèdits gastats corresponents a 
modificacions pressupostaries que s’hagin finançat amb Romanent Líquid de Tresoreria. 

 
Per tant, s’ha calculat el resultat pressupostari de l’exercici amb el següent resultat: 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014 

 
DRETS OBLIGACIONS    RESULTAT 

 
RECONEGUTS RECONEGUDES AJUSTOS   

 
NETS NETES   PRESSUPOSTARI 

     a. Operacions corrents 17.760.180,78 17.578.426,20   181.754,58 

     b. Altres operacions no financeres 0 0   0 

1. Total operacions no financeres (a+b) 17.760.180,78 17.578.426,20   181.754,58 

2. Actius financers 0 0   0 

3. Passius financers 0 0   0 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 17.760.180,78 17.578.426,20   181.754,58 

AJUSTOS: 

         4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria         

           per a despeses generals     510.992,03   

     5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici     0   

     6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici     0   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

   

692.746,61 

 
 
Com a conseqüència de la liquidació del Pressupost també s’ha calculat el Romanent 
de Tresoreria. 
 
El Romanent de Tresoreria total representa una magnitud de caràcter financer que 
quantifica l'excedent o dèficit de finançament a curt termini a data de 31 de desembre. 
 
En el Romanent de Tresoreria Total es distingeixen dues parts: 
 

– El Romanent de Tresoreria destinat al finançament d'incorporació de romanent 
de crèdit corresponent a despeses amb finançament afectat (RLTDFA).-  Esta  
constituït per la suma de les desviacions de finançament positives que, en 
aquestes despeses, i per a cadascuna de les aplicacions del Pressupost 
d'Ingressos que els financen, es produeixin des de l'inici de la despesa fins a la fi 
de l'exercici que es liquida, és a dir, la desviació acumulada positiva per a cada 
agent finançador dins del projecte. 
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– El Romanent de Tresoreria per a despeses generals (RLTDG).- S'obté per 
diferència entre el RT total i el RT per DFA. Aquest superàvit, es podrà destinar 
a completar, si escau, el finançament de la incorporació de romanent de crèdit 
corresponents a DFA i l'excés, esdevé un recurs per al finançament de 
modificacions de crèdit futures, si bé, dins del nou marc regulatori establert per la 
normativa reguladora de l’estabilitat pressupostaria. Així també s’ha de tenir en 
compte allò disposat en les Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la 
Direcció General de Patrimoni  i la Direcció General de Pressupostos de 15 de 
juliol de 2009 en el seu apartat núm.9 i en la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat. 

 
Els valors obtinguts amb el càlcul del Romanent de Tresoreria són els següents: 
 

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014 

  

IMPORTS ANY 
2014 

 

IMPORTS ANY 
ANTERIOR 

2013 

1. (+) Fons líquids   1.368.510,09   1.430.311,34 

2. (+) Drets pendents de cobrament   2.850.881,51   1.748.445,75 

     (+) del Pressupost corrent 402.966,27   469.391,77   

     (+) de Pressupostos tancats 108.749,14   108.749,14   

     (+) d'operacions no pressupostàries 2.339.166,10   1.170.490,84   

     (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0   186   

3. (-) Obligacions pendents de pagament   3.284.152,46   2.425.448,55 

     (+) del Pressupost corrent 2.698.395,17   2.127.421,74   

     (+) de Pressupostos tancats 121.954,60   0   

     (+) d'operacions no pressupostàries 464.129,10   298.026,81   

     (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 326,41   0   

I. Romanent de tresreria total (1 + 2 + 3)   935.239,14   753.308,54 

II. Saldos de dubtós cobrament   0   0 

III. Excés de finançament afectat   0   0 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I + II + III)   935.239,14   753.308,54 

 
 
Si bé, aquesta magnitud s’ha de matisar i explicar amb més detall per tal de tenir un 
visió més exacta de la situació de l’Entitat. 
 
Per fer aquesta explicació analitzarem els diferents components d’aquesta magnitud: 

 
– Fons Líquids. Aquests són els que estan a bancs, en aquest sentit cal dir que 

existeix un excés de tresoreria si tenim en compte les obligacions pendents de 
pagament que presenta aquest estat. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement     
Intervenció Territorial de Tarragona 
 

 

 CONTROL FINANCER 2015  – ATM Camp de Tarragona– 

23 

 

– Obligacions Pendents de Pagament a 31/12/2014. Hi ha hagut un increment 
important respecte a l’any passat d’aproximadament 850.000 €. En concret, de 
pressupost corrent l’import pendent de pagament suposa un 15% de les 
obligacions reconegudes. Per tant, caldria ajustar ingressos i despeses en 
general. 

 
– Drets pendents de cobrament. En aquest apartat destaquen els pendents 

d’operacions no pressupostàries, que, en la seva major part, són causa de les 
declaracions d’IVA que presenta l’Entitat, qüestió a la què farem referència 
posteriorment. La resta, presenten una execució adequada. 
 

EL DUBTÒS COBRAMENT EN ELS DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

 
No es dota cap provisió per a dubtós cobrament. Aquest fet, en opinió d’aquesta 

intervenció, provoca una magnitud de Romanent de Tresoreria poc prudent. En aquest 

sentit, cal dir que l’informe de control financer de l’exercici 2013 feia constar que “En 

l’Estat del Romanent de Tresoreria presentat pel Consorci no es manifesten 

reglamentàriament els criteris d’imputació del dubtós cobrament pel saldo pendent:” 

 

Tal i com hem comentat anteriorment, existeix un dret pendent de cobrament no 

pressupostari de 2.339.166,10€ dels quals 2.307.839,54 € corresponen a les 

devolucions d’IVA que correspondrien a l’Entitat segons les declaracions presentades. 

Aquestes devolucions s’han provisionat en el compte 141 com una provisió per a riscos i 

despeses. 

 

A judici d’aquesta intervenció, el compte correcte per fer aquesta provisió podria haver 

estat el compte 495 “Provisió per a devolució d’impostos” del Pla General de la 

Generalitat. Segons el qual recull “la provisió per a devolucions periòdiques d’impostos 

no reconegudes a la fi de l’exercici, derivades de l’aplicació de la normativa legal dels 

impostos. Figurarà al passiu del Balanç. El seu moviment és el següent: 

a) Serà abonat al tancament de l’exercici, per l’import a tornar amb càrrec a 

comptes dels subgrups 72. Impostos directes i cotitzacions socials i 73. Impostos 

indirectes. 

b) Serà carregat, en el moment en què es dicti l’acord de devolució, amb 

abonament al compte 408. Creditors per devolució d’ingressos. 

c) Serà carregat amb abonament al compte 795. Excés de provisió per a devolució 

d’impostos, per la diferència positiva entre l’import de la provisió existent a la fi 

de l’exercici anterior i els imports tornats efectivament amb càrrec a la provisió.” 

 

Així mateix el compte 490 del Pla General de Comptabilitat de l’Estat “Deteriorament de 

valor de crèdits” és el més habitual per a aquestes operacions,  segons el qual recull: 
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L’Import de les correccions valoratives per deteriorament de crèdits incobrables, 

registrats en comptes dels subgrups 43, «Deutors pressupostaris», i 44, «Deutors no 

pressupostaris». 

 

Minorarà la partida de l'actiu corrent del balanç en la qual figuri el corresponent dret de 

cobrament. 

 

Es traspassarà al subcompte 4902, «Inversions financeres en entitats del grup, 

multigrup i associades », l'import de les correccions de valor per deteriorament que figuri 

en el compte 595, «Deteriorament de valor de crèdits a curt termini a entitats del grup, 

multigrup i associades», quan les inversions financeres a què es refereixen les 

correccions s'imputin, al seu venciment, al pressupost d'ingressos de l'entitat. 

 

Així mateix, es traspassarà al subcompte 4903, «Altres inversions financeres», l'import 

de les correccions de valor per deteriorament que figuri en el compte 598, 

«Deteriorament de valor de crèdits a curt termini », quan les inversions financeres a què 

es refereixen les correccions s'imputin, al seu venciment, al pressupost d'ingressos de 

l'entitat. 

 

Ha de funcionar a través dels seus divisionaris atenent l'origen o la naturalesa dels 

drets. 

 

El seu moviment és el següent, segons l'alternativa adoptada per l'entitat: 

 

1. Quan l'entitat xifri l'import del deteriorament al final de l'exercici mitjançant una 

estimació global del risc de fallits existent en els saldos de deutors: 

a) S'ha d'abonar, al final de l'exercici, per l'estimació realitzada, amb càrrec al compte 

697, «Pèrdues per deteriorament de crèdits», a través del subcompte que correspongui. 

 

b) S'ha de carregar, igualment al final de l'exercici, per la dotació realitzada al tancament 

de l'exercici precedent, amb abonament al compte 797, «Reversió del deteriorament de 

crèdits», a través del subcompte que correspongui. 

 

2. Quan l'entitat xifri l'import del deteriorament mitjançant un sistema individualitzat de 

seguiment de saldos de deutors: 

 

a) S'ha d'abonar, durant l'exercici, per l'import dels riscos que es vagin estimant, amb 

càrrec al compte 697, «Pèrdues per deteriorament de crèdits», a través del subcompte 

que correspongui. 

 

b) S'ha de carregar a mesura que es vagin donant de baixa els saldos de deutors per 
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als quals es va dotar el compte corrector de forma individualitzada o quan desaparegui 

el risc, per l'import del mateix, amb abonament al compte 797, «Reversió del 

deteriorament de crèdits», a través del subcompte que correspongui. 

 

Aquest fet, provocaria una disminució del Romanent de Tresoreria, i una magnitud més 

ajustada a la realitat actual, segons els riscos als que l’entitat ha calculat que pot haver 

de fer front. Per tant, el resultat  seria negatiu i en cap cas es consideraria un recurs per 

a finançar major despesa.  

 

El fet de considerar aquesta provisió com a una possible despesa en lloc de com un dret 

que no es cobrarà, d’acord amb la seva veritable naturalesa provoca que es faci servir 

un romanent positiu per a finançar despesa, quan en realitat, potser aquest fiançament 

no es farà efectiu. 

 

 

CREDITORS PER OBLIGACIONS PENDENTS D’APLICAR AL PRESSUPOST 

 

L’import del compte (409) “Creditors per operacions pendents d’aplicar al Pressupost” a 
31 de desembre de 2014, ascendeix a l’import de 2.698.395,17 €, els quals s’haurien 
d’aplicar en el pressupost de l’Entitat a la major brevetat 

Per tant, aquesta quantitat tot i no estar reflectida en la magnitud que ara tractem, 
perquè normativament no ha de constar, s’ha de tenir en compte com a un resultat més 
d’aquest exercici 2014. 

 

Per tant, si féssim un càlcul del romanent amb els dos ajustos anteriors, el resultat seria 
el següent: 
 
 
Total deutors pendents de cobrament 2.850.881,51

Total creditors pendents de pagament 3.284.152,46

Efectiu i altres actius líquids de tresoreria 1.368.510,09

Romanent de tresoreria total 935.239,14

Saldo dubtòs cobrament 2.307.839,54

Compte 409 Creditos Pendents d'aplicar 2.806.141,17

Romanent de tresoreria per a despeses generals -4.178.741,57

 
 

El resultat seria negatiu, i en cap cas podria ser un recurs per a finançar despesa. 

 

Per últim, en relació a l’article 17 de la llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de 

la Generalitat de Catalunya per al 2012, fem constar que l’Entitat durant l’exercici 2014 
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no ha pres cap iniciativa que comporti increment de la despesa. 

 

 

4.2.  Comptes anuals i tancament comptable de l’exercici 2014 

 

4.2.1.  Introducció: Principis i normes comptables aplicats 
 

Els comptes anuals i el resultat obtingut a l’Entitat han estat formulades pel Consell 

d’Administració. 

 

D’acord amb el que es detalla en el punt 3 de la memòria, l’Entitat  aplica l’Ordre de 28 

d’agost de 1996, per la qual s’aprova el Pla de Comptabilitat Pública de la Generalitat de 

Catalunya,  

 

D’altra banda, l’article 71.4 d’aquest mateix decret, estableix que les entitats de dret 

públic en les quals participa la Generalitat, entre d’altres entitats, han de trametre a la 

Intervenció General de la Generalitat, abans del 30 d'abril, la liquidació del pressupost, 

els comptes anuals i la memòria de gestió de l'exercici anterior, i també han de trametre 

la mateixa documentació referida a les empreses en què participen. En aquest sentit, 

l’Entitat va aprovar els comptes provisionalment en data 28 abril de 2015 i el va trametre 

en data29 d’abril de 2015. 

 

En la memòria dels comptes anuals referits a 31 de desembre de 2014, l’Entitat ha 

informat dels següents aspectes (Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la 

Direcció General de Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 

de Catalunya, de 15 de juliol de 2009): 

 

A. Naturalesa i activitat de l’entitat: 

 Identificació com a entitat del sector públic de la Generalitat, indicant el 

departament d’adscripció. 

 A l’apartat 2 de les bases de presentació dels comptes anuals, l’Entitat relaciona la 

normativa aplicada. 

 Identificació dels òrgans de govern i la seva composició, detallant el nom dels 

membres, el càrrec que ostenten i a qui representen o qui proposa el seu 

nomenament. 

 

B. Normes de valoració:  

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu 

valor raonable (preu de la transacció). Si s’escau, si el preu acordat en una operació 
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difereix del seu valor raonable, es registra la diferència atenent a la realitat 

econòmica de l’operació.  

  

C. Informació pressupostària: 

Consta l’estat resumit del pressupost inicial de l’exercici, les modificacions de les 

despeses, el pressupost definitiu, els Drets Reconeguts i les Obligacions 

Reconegudes i les desviacions produïdes. 

 

Obligacions informatives de les entitats del grup: 

 

En general es dóna compliment a les obligacions d’informació establertes en les notes 

9.2.3 i 23 del model de memòria normal del Pla General de Comptabilitat, del detall dels 

saldos existents i de les transaccions que s’han realitzat amb entitats incloses en l’àmbit 

dels pressupostos de la Generalitat i amb la pròpia Generalitat. 

 

D’acord amb el punt 3.4 de la memòria els estats i comptes anuals de l’exercici 2014 

són el següents: 

 

a) Balanç de Situació. 

b) Comptes de Resultats.  

c) Liquidació del Pressupost. 

d) Memòria 

 

Analitzarem ara els dos primers: 

 

a) Balanç de Situació 

 

El balanç de situació ens ensenya en un moment concret, els béns i drets a favor de 
l’entitat que formen el seu actiu i les obligacions en què ha incorregut per aconseguir-ho, 
que serien el passiu. La diferència entre ambdues masses mostra el patrimoni 
pertanyent a l’entitat. 
 
Des d’un punt de vista econòmic, el balanç mostra les fonts de finançament i d’inversió  
o aplicació donada a aquest finançament. 
 
El Pla General de Comptabilitat de la Generalitat estableix que el Balanç comprèn els 
béns i drets, així com les possibles despeses diferides que constitueixen l’actiu de 
l’entitat i les obligacions i els fons propis que formen el passiu d’aquesta. 
 
El Balanç de situació de l'ATM a 31/12/2014 ascendeix, tant en l'actiu com en el passiu 
a 4.219.761,74 €. 
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En definitiva, l’anàlisi del Balanç es fa servir per avaluar la situació patrimonial i 
financera de l’Entitat. Per tant, per tal de poder visualitzar aquest anàlisi s’han elaborat 
els següents quadres d’anàlisi vertical i horitzontal del Balanç: 
 

 
 
En aquest quadre es pot observar el pes que cada massa patrimonial té. En l’exercici 
2014 destaquen les següents apreciacions: 
 

– L’Entitat no té compte de Patrimoni, malgrat que se’ns va informar que va haver 
aportacions inicials dels diferents socis, i, per tant, aquest compte hauria de 
recollir el seu patrimoni inicial amb independència de les variacions que hagués 
pogut experimentar posteriorment. 
 

– Els fons propis estan en negatiu. La qual cosa suposa un desequilibri molt gran, 
doncs vol dir que l’actiu s’està finançant amb fons externes (endeutament) en 
aquest cas comercial. Aquesta situació es deguda als resultats negatius dels 
exercicis anteriors.  

 

Anàlisi vertical

Exercici 2013 Exercici 2014

Actiu no corrent 4.807,39 0,15% 43,73 0,00%

Inversions destinats a l'ús general 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Immobilitzacions immaterials 4.610,00 0,14% 43,73 0,00%

Immobilitzacions materials 197,39 0,01% 0,00 0,00%

Actiu corrent 3.178.933,09 99,85% 4.219.718,01 100,00%

Deutors 1.748.621,75 54,92% 2.851.207,92 67,57%

Inversions financeres temporals 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Tresoreria 1.430.311,34 44,93% 1.368.510,09 32,43%

TOTAL ACTIU 3.183.740,48 100,00% 4.219.761,74 100,00%

Exercici 2013 Exercici 2014

Passiu no corrent -2.229.312,76 -70,02% -5.103.622,04 -120,95%

Fons propis -2.229.312,76 -70,02% -5.103.622,04 -120,95%

Patrimoni 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Resultats d'exerc. Anteriors 408.661,00 12,84% -2.229.312,76 -52,83%

Resultats de l'exercici -2.637.973,76 -82,86% -2.874.309,28 -68,12%

Provisions per a riscos i despeses 743.869,62 23,36% 3.232.763,74 76,61%

Creditors a llarg termini 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Passiu corrent 4.669.184,02 146,66% 6.090.620,04 144,34%

Altres deutes a curt termini 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Creditors 4.669.184,02 191,30% 6.090.620,04 144,34%

Ajustos per periodificació 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL PASSIU 3.183.740,88 100% 4.219.761,74 100%
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– El Fons de Maniobra, resultat de restar a l’actiu corrent el passiu corrent, és 
clarament negatiu, el seu detall és el següent: 

 

 

 

 
Tenir un Fons de Maniobra suficient és una garantia per a l’estabilitat financera a 
curt termini. El fet de que sigui negatiu suposa que l’actiu no corrent esta finançat 
amb passiu corrent i suposa un problema de solvència important a curt termini.  
 
Cal dir que aquesta ràtio ha experimentat una evolució negativa respecte a 
l’existent en l’exercici anterior. 

 

Exercici 2013 FM Exercici 2014 FM

Actiu corrent 3.178.933,09 4.219.718,01

Passiu corrent 4.669.184,02 6.090.620,04
-1.490.250,93 -1.870.902,03

Fons de Maniobra

Exercici 2013 % Respect el 

total del Actiu

Exercici 2014 % Respect el 

total del Actiu

Actiu corrent

Passiu corrent
-46,81% -44,34%

Fons de Maniobra

-1.490.250,93 -1.870.902,03
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– L’actiu no corrent representa poc més d’un 0% del total de l’actiu. A l’exercici 
2014 hi ha un descens important respecte del 2013. 
 

– Hi ha un increment important en els deutors, si bé, hem de tenir en compte allò 
dit respecte a les devolucions de Iva en els apartats anteriors que condicionen 
aquest import. 

 
– La tresoreria ha experimentat un increment, aspecte també analitzat 

anteriorment.  
 
– El patrimoni és inexistent, com hem dit. 

 

– S’observa una evolució molt negativa de l’endeutament comercial de la Entitat 
que ha experimentat un creixement important de 1,4 milions de euros. 

Exercici 2013 Exercici 2014

Variació 

absoluta

Variació 

relativa

Actiu no corrent 4.807,39 43,73 -4.763,66 -99,09%

Inversions destinats a l'ús general 0,00 0,00 0,00 0,00%

Immobilitzacions immaterials 4.610,00 43,73 -4.566,27 -99,05%

Immobilitzacions materials 197,39 0,00 -197,39 -100,00%

Actiu corrent 3.178.933,09 4.219.718,01 1.040.784,92 32,74%

Deutors 1.748.621,75 2.851.207,92 1.102.586,17 63,05%

Inversions financeres temporals 0,00 0,00 0,00 0,00%

Tresoreria 1.430.311,34 1.368.510,09 -61.801,25 -4,32%

TOTAL ACTIU 3.183.740,48 4.219.761,74 1.036.021,26 32,54%

Exercici 2013 Exercici 2014

Variació 

absoluta

Variació 

relativa

Fons propis -2.229.312,76 -5.103.622,04 -2.874.309,28 128,93%

Patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00%

Resultats d'exerc. Anteriors 408.661,00 -2.229.312,76 -2.637.973,76 -645,52%

Resultats de l'exercici -2.637.973,76 -2.874.309,28 -236.335,52 8,96%

Provisions per a riscos i despeses 743.869,62 3.232.763,74 2.488.894,12 0,00%

Creditors a llarg termini 0,00 0,00 0,00 0,00%

Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 0,00 0,00%

Passiu corrent 4.669.184,02 6.090.620,04 1.421.436,02 30,44%

Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 0,00 0,00%

Creditors 4.669.184,02 6.090.620,04 1.421.436,02 30,44%

Ajustos per periodificació 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL PASSIU 3.183.740,88 4.219.761,74 1.036.020,86 32,54%

Análisis horizontal
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En relació a la provisió per a riscos i despeses que experimenta un creixement molt 

important, cal dir que gran part d’aquesta provisió (aproximadament 2,3 milions de 

euros) corresponen a l’import que l’Entitat estima que podria no cobrar com a 

conseqüència de les devolucions d’IVA, i per tant, la seva veritable naturalesa no és una 

possible despesa sinó un ingrés dubtós, tal i com hem dit en l’apartat anterior. Així 

mateix,  cal esmentar que la resta de la provisió correspon a despesa que ha arribat a 

fase AD però no es una obligació per a l’Entitat, per tant, no caldria provisionar els 

expedients que hagin arribat a fase AD. En aquest sentit, el Pla de la Generalitat es 

remet a les normes de valoració del Pla General de Comptabilitat de l’Estat, que en la 

seva N.R.V 17ª “Provisions, actius i passius contingents” en el seu apartat 1.2 

“Reconeixement” diu que: S’ha de reconèixer una provisió quan es donin la totalitat de 

les següents condicions: 

 

a) l’entitat té una obligació present (ja sigui legal, contractual o implícita) com a resultat 

d’un esdeveniment passat; 

 

b) és probable que l’entitat s’hagi de desprendre de recursos que incorporin rendiments 

econòmics o potencial de servei per cancel·lar tal obligació; i 

 

c) es pot fer una estimació fiable de l’import de l’obligació. 

 

Als efectes anteriors s’ha de tenir en compte el següent: 

 

S’han de reconèixer com a provisions només les obligacions sorgides arran 

d’esdeveniments passats, l’existència de les quals sigui independent de les accions 

futures de l’entitat. 

 

No es poden reconèixer provisions per a despeses en les quals s’hagi d’incórrer per 

funcionar en el futur. 

 

Un esdeveniment que no hagi donat lloc al naixement immediat d’una obligació, pot fer-

ho en una data posterior, per causa dels canvis legals o per actuacions de l’entitat. A 

aquests efectes, també es consideren canvis legals els canvis en què la normativa hagi 

estat objecte d’aprovació però encara no hagi entrat en vigor 

 

La sortida de recursos s’ha de considerar probable sempre que hi hagi més possibilitat 

que es presenti que no pas del contrari, és a dir, que la probabilitat que un 

esdeveniment ocorri sigui més gran que la probabilitat que no es presenti en el futur. 
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Per tant, la entitat ha de seguir les normes d’execució pressupostària i no cal el 
reconeixement d’aquest passiu al no tractar-se d’una obligació actual i donat que no es 
poden reconèixer provisions per a despeses que siguin necessàries per a funcionar en 
el futur com podria ser aquest cas de expedients que han arribat a fase AD i que 
s’hauran de reconèixer en el futur. 
 
Per a completar l’anàlisi s’han calculat les següents ràtios que analitzen l’endeutament i 
la solvència a curt termini: 
 

 
 
Es veu clarament com els ràtios d’endeutament són significativament superiors als seus 
valors òptims si bé, com hem dit, hauríem de matisar el rati tenint en compte que les 
provisions per a riscos i despeses haurien de ser molt inferiors. 
 
La qualitat del deute ha millorat una mica respecte a l’exercici anterior. 
 
I, finalment, es pot observar com les ràtios de solvència a curt termini son també baixos 
en coherència amb l’anàlisi feta fins ara. 
 

 

b) Compte de Resultats 

 

El compte del resultat econòmic patrimonial comprèn, amb la deguda separació, els 
ingressos i beneficis de l’exercici, les despeses i pèrdues del mateix i, per diferència, el 
resultat, estalvi o pèrdua. 
 
La diferència entre els ingressos i despeses del període constitueix un estalvi (si és 
positiva) o una pèrdua (si és negativa) generat en l’exercici. El compte del resultat 
econòmic patrimonial mostra per a l’exercici 2014 un desestalvi de 2.874.309,28 €. 
 
Pel que fa a l’anàlisi del resultat, a continuació es mostra la conciliació del resultat 
pressupostari amb el resultat econòmic de l’exercici que permet la conciliació d’ambdós 
resultats: 

 

Ratios Exercici 2013 Exercici 2014 Valors óptims

Endeutament

Endeutament 1,70 2,21 0,5-0,6

Qualitat del deute 0,86 0,65 Reduït

Solvència a curt termini

Liquidesa 0,68 0,69

>1, si es possb. 

1,5

Tresoreria 0,31 0,69 1

Disponibilitat 0,31 0,22 0,2-0,3
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4.2.3 Situació fiscal 

 

Segons s’informa a la nota 4.7 de la memòria, l’Entitat està exempta de l’Impost sobre 

Societats. 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 692.746,61

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT EN DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Desviacions positives 0,00

Desviacions negatives 0,00

Desviacions finançades amb romanent líquid de tresoreria -510.992,03

 

CAPÍTOLS PRESSUPOSTARIS QUE NO AFECTEN EL RESULTAT ECONÒMIC

Capítol 6 de despeses 0,00

Capítol 8 de despeses 0,00

Capítol 9 de despeses 0,00

Capítol 6 d'ingressos 0,00

Capítol 8 d'ingressos 0,00

Capítol 9 d'ingressos 0,00

AMORTITZACIONS, PERIODIFICACIONS  I DOTACIONS

Amortització de l'immobilitzat -4.764,06

Periodificació de despeses diferides 2014 0,00

Periodificació de despeses diferides 2013 0,00

Dotació provisió per insolvències 2013 0,00

Provisió per insolvencies aplicada 2014 743.869,62

Ingressos anticipats 0,00

Operacions pendents d'aplicar al pressupost 2013 2.243.549,47

Operacions pendents d'aplicar al pressupost 2014 -2.806.141,17

Provisió per a riscos i despeses 2013 -3.232.763,74

Provisió per a riscos i despeses 2012 0,00

MODIFICACIONS PRESSUPOSTOS TANCATS

despeses i perdues d'exercicis anteriors (6790+6791) 0,00

ingressos i beneficis d'exercicis anteriors (779) 0,00

Altres modificacions exercicis tancats

Variacions per endeutament 0,00

Diferència per devolució d'ingressos (+2012-2013)

RESULTAT EXTRAORDINARIS

ingressos extraordinaris 0,00

Cobraments en especie (438-439) 0,00

altres ajustos 186,02

RESULTAT ECONÒMIC-COMPTABLE DE L'EXERCICI -2.874.309,28
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En relació a l’Impost sobre el Valor Afegit, la Societat es troba subjecta al mateix d’acord 

amb la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’IVA. 

 

Si bé en aquest exercici ha provisionat l’import a tornar resultant de les liquidacions dels 

exercicis 2013 i 2014 tal i com hem descrit en l’apartat anterior. Això, degut als següents 

fets: 

 

- Des de l’any 2010, l’oficina de Gestió de l’AEAT a Tarragona ha anat, any rere 
any, obrint procediments de comprovació limitada sobre les autoliquidacions de 
l’IVA dels anys 2009, 2010, 2011 i 2012. Tots aquests procediments s’han resolt 
de forma favorable per l’ATM, i tan sols han requerit de la  presentació per part de 
l’ATM dels corresponents llibres de registre de factures i d’algunes factures 
sol·licitades per l’AEAT. 
 

- L’any 2014, l’oficina de Gestió de l’AEAT a Tarragona, va realitzar l’habitual 
requeriment d’informació a l’ATM corresponent a l’autoliquidació de l’IVA de l’any 
anterior (2013), aquest requeriment va ser contestat per l’ATM en temps i forma. 
 

- Posteriorment i sense tancar el procediment, l’AEAT ha realitzat successius 
requeriments d’informació a l’ATM (fins un total de 4), els quals han estat 
contestats per l’ATM en temps i forma, no disposant-se en el moment actual de 
contesta de l’AEAT a la darrera de les respostes presentades.  

 
A data d’avui, l’Entitat encara es troba subjecta a un procediment de comprovació 
limitada, sense haver tingut cap altra notificació de l’AEAT al respecte. Si bé, com a 
conseqüència dels fets anteriors no s’ha produït la devolució de l’IVA 2013 i existeix una 
incertesa considerable sobre el mateix concepte corresponent a l’exercici 2014. És per 
això que, amb independència de l’actuació de l’AEAT i de les actuacions que el Consorci 
pugui iniciar en defensa dels seus drets, el Consorci fa la provisió. 
 
S’han comprovat els llibres registre d’IVA repercutit i suportat, i la seva concordança 
amb els majors dels comptes d’IVA suportat i repercutit. Així mateix s’han comprovat les 
declaracions trimestrals de l’impost. 
 
Pel que fa a l’IRPF, s’ha comprovat que les retencions practicades són correctes 

d’acord amb el seu salari brut anual i les nomines mensuals. Així mateix les retencios 

practicades s’han declarat correctament a Hisenda. 

  

En relació a les cotitzacions socials, el saldo existent és coherent a la revisió de 

nomines efectuada.  

 
4.3.  Anàlisi general de la contractació administrativa 

 

En primer lloc, cal dir que en cap dels expedients de contractació examinats consta 
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informe jurídic. Així mateix, d’acord amb el punt 2 de la memòria i la revisió 

pressupostària efectuada els contractes vigents al 2014 estan classificats segons la 

següent tipologia: 

 

Tots aquests contractes tenen per objecte la “Venda i Recàrrega dels Títols de Transport 

de l’ATM Camp de Tarragona” i s’han contractat sense seguir la normativa de 

contractació pública. 

S’ha posat a disposició d’aquesta intervenció el “Contracte entre el Concorci del 

Transpor Públic del Camp de Tarragona i PANINI ESPAÑA S.A. per la venda i recàrrega 

dels Títols de Transport al Camp de Tarragona” de data 21 d’agost de 2008. 

En relació a aquest contracte i tenint en compte la data de formalització, és d’aplicació 

la següent legislació contractual: 
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- Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (LCSP en endavant) 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques 

(RLCAP en endavant). 

 

Primer.- Subjecció del Consorci a la Llei de Contractes del Sector Públic  

D’acord amb l’article 2 de la LCSP: “Són contractes del sector públic i, en conseqüència, 

estan sotmesos a aquesta Llei en la forma i els termes que s’hi preveuen, els contractes 

onerosos, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, que formalitzin els ens, 

organismes i entitats que s’enumeren a l’article 3 

 

Per tant, d’acord amb aquest article 3: 1. Als efectes d’aquesta Llei, es considera que 
formen part del sector públic els següents ens, organismes i entitats: 
  

e) Els consorcis dotats de personalitat jurídica pròpia a què es refereixen l’article 6.5 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú, i la legislació de règim local.  

 

2. Dins del sector públic, i als efectes d’aquesta Llei, tenen la consideració 

d’administracions públiques els següents ens, organismes i entitats:  

 

e) Les entitats de dret públic vinculades a una o diverses administracions públiques o 

que depenguin d’aquestes, que compleixin alguna de les característiques següents:  

 

1a. que l’activitat principal no consisteixi en la producció en règim de mercat de béns i 

serveis destinats al consum individual o col·lectiu, 

o que efectuïn operacions de redistribució de la renda i de la riquesa nacional, en tot cas 

sense ànim de lucre, o  

 

2a. que no es financin majoritàriament amb ingressos, sigui quina sigui la seva 

naturalesa, obtinguts com a contrapartida al lliurament de béns o a la prestació de 

serveis.  

 

3. Es consideren poders adjudicadors, als efectes d’aquesta Llei, els següents ens, 

organismes i entitats:  

 

a) Les administracions públiques.  

 

b) Tots els altres ens, organismes o entitats amb personalitat jurídica pròpia diferents 

dels expressats a la lletra a) que hagin estat creats específicament per satisfer 
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necessitats  d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, sempre que 

un o diversos  

subjectes que s’hagin de considerar poder adjudicador d’acord amb els criteris d’aquest 

apartat 3 financin majoritàriament la seva activitat, controlin la seva gestió, o nomenin 

més de la meitat dels membres del seu òrgan d’administració, direcció o vigilància.  

 

c) Les associacions constituïdes pels ens, organismes i entitats esmentats a les lletres 

anteriors.” 

 

Per tant, d’acord amb els preceptes esmentats és d’aplicació la LCSP als contractes 

duts a terme pel Consorci atès que és de participació íntegrament publica. A aquests 

efectes, l’informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat 

38/2008, de 31 de març de 2009, “Àmbit d’aplicació subjectiva de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de Contractes del Sector Públic. Els consorcis” estableix que “De cuanto 

antecede se ha de estimar que los consorcios se configuran como una extensión de las 

Administraciones Públicas cuando sean creados para el desarrollo de cuestiones y 

servicios de interés común, lo que implica que, como continuación de las mismas, 

tendrán su misma consideración al ejercer en el ámbito administrativo una función que 

es propia de los órganos que lo crean cuyo fin es la gestión de servicios. Difícilmente 

podría atribuírseles otro carácter diferente si, como señala la Ley, se crean por 

Administraciones Publicas para el desarrollo de tareas o funciones comunes, en la 

comprensión de que al ejercer competencias administrativas que implican la adopción 

de actos administrativos sería extraño que no se les reconozca tal carácter.  

 
Abunda en este criterio la precisión de las normas que aplicarán en sus actos tales 

entidades, que son las mismas de las administraciones que las crean en la 

consideración que deviene de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas 18 de noviembre de 1999, en el asunto C-107/98, Teckal Sri, en la que se 

deduce un criterio de continuidad de aplicación de la misma norma por el organismo 

que recibe la competencia respecto de la que aplica el organismo que la crea. Eso no 

sería posible si los consorcios creados por las Administraciones Públicas para la gestión 

de servicios de su propia competencia no tuvieran tal carácter.” 

 
Per tant, conclou que “los consorcios creados por las Administraciones Públicas entre 

ellas para el desarrollo común de competencias propias de las mismas tienen, a efectos 

de la Ley de Contratos del Sector Público, la consideración de entidades u organismos 

integrados en la Administración Pública.“ 

 
Es per això que l’ATM de Tarragona queda plenament subjecta a la normativa 
contractual del sector públic, i concretament, en relació al contracte examinat, a la 
normativa esmentada anteriorment.  
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Segon.- Calificació del contracte  

L’objecte del contracte d’acord amb la documentació examinada es “l’emmagatzematge, 
distribucio, recàrrega electrònica i recaptació per a la venda a través dels canals de 
distribució dels títols de tranport i dels seus corresponent suports físics contenidors que 
emet el Consorci i adquereixen els usuaris del servei de transpor públic de l’àmbit del 
sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona” 

D’acord amb l’article 4 d) de la LCSP, resten exclosos de la mateixa “Els convenis que, 

d’acord amb les normes específiques que els regulen, subscrigui l’Administració amb 

persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 

estigui comprès en el dels contractes que regula aquesta Llei o en normes 

administratives especials.  

 

En aquest sentit, cal dir que l’article 10 de la Llei qualifica com a contractes de serveis 

“els que tenen per objecte prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una 

activitat o dirigides a obtenir un resultat diferent d’una obra o un subministrament. Als 

efectes de l’aplicació d’aquesta Llei, els contractes de serveis es divideixen en les 

categories enumerades a l’annex II”.  

Per tant, en opinió d’aquesta intervenció, ens trobem amb un contracte de serveis no 
exclòs per la LCSP. 

Tercer.- Procediment adjudicació contracte de serveis 

Quant a la normativa objecte d’aplicació a l’esmentat expedient i pel que fa als actes de 

preparació i adjudicació dels contractes de serveis bé determinada pel article 122 LCSP: 

 

“1. Els contractes que subscriguin les administracions públiques s’adjudiquen d’acord 

amb les normes del present capítol.  

 

2. L’adjudicació es realitza, ordinàriament, utilitzant el procediment obert o el 

procediment restringit. En els supòsits enumerats als articles 154 a 159, tots dos 

inclusivament, es pot seguir el procediment negociat, i en els casos que preveu 

l’article 164 es pot recórrer al diàleg competitiu.  

 

3. Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari 

amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per realitzar 

la prestació, complint les normes que estableix l’article 95.  

 

Es consideren contractes menors els contractes d’un import inferior a 50.000 euros, 

quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes, 
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sens perjudici del que disposa l’article 190 en relació amb les obres, serveis i 

subministraments centralitzats en l’àmbit estatal. 

 

4. En els concursos de projectes se segueix el procediment que regula la secció 6a 

d’aquest capítol.” 

 

De l’esmentat precepte es desprèn, per tant, que per a l’adjudicació dels contractes de 

serveis públics la regla general per a la seva adjudicació és el procediment obert o 

restringit i únicament procedirà la contractació directa en els supòsits que preveu 

l’esmentat precepte que atenen a la seva excepcionalitat hauran de ser interpretats amb 

caràcter restrictiu. 

 

En aquest sentit s’han pronunciat diferents òrgans consultius: 

 

El Consell Consultiu de Castella la Manxa en el seu Dictamen núm.208/2010 va 

manifestar: 

 

“…Para respaldar esta aseveración hay que remitirse al contenido de los artículos 122, 

154 y 156 de la citada LCSP, donde se recogen los criterios determinantes del tipo de 

procedimiento de adjudicación a emplear en cada caso. Así, en el artículo 122 se 

dispone: “1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán 

con arreglo a las normas del presente Capítulo. [ ] 2. La adjudicación se realizará, 

ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En los 

supuestos enumerados en los artículos 154 a 159, ambos inclusive, podrá seguirse el 

procedimiento negociado, y en los casos previstos en el artículo 164 podrá recurrirse al 

diálogo competitivo. […]”. Por su parte, el artículo 154 relaciona los supuestos en los 

que es posible, con carácter general, la utilización del referido procedimiento negociado, 

sin que en ninguno de sus siete epígrafes -del a) al g)- pueda tener cabida el contrato 

analizado. Finalmente, el artículo 156, concerniente a las singularidades relativas a la 

adjudicación de los contratos de gestión de servicios públicos, añade algún supuesto 

adicional señalando al efecto: “Además de en los supuestos previstos en el artículo 154, 

podrá acudirse al procedimiento negociado para adjudicar contratos de gestión de 

servicios públicos en los siguientes casos: [ ] a) Cuando se trate de servicios públicos 

respecto de los cuales no sea posible promover concurrencia en la oferta. [ ] b) Los de 

gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de primer establecimiento se prevea 

inferior a 500.000 euros y su plazo de duración sea inferior a cinco años. [ ] c) Los 

relativos a la prestación de asistencia sanitaria concertados con medios ajenos, 

derivados de un Convenio de colaboración entre las Administraciones Públicas o de un 

contrato marco, siempre que éste haya sido adjudicado con sujeción a las normas de 

esta Ley”. 
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Se ha argumentado por la entidad local promotora del expediente de revisión que, 

aunque en el acuerdo de inicio del procedimiento se justificó la utilización de la 

modalidad elegida en la imposibilidad de promover la concurrencia en la oferta, 

significando que se trataba de “un servicio que sólo puede ser ofertado por la escasez 

del negocio que representa, por empresas de servicios funerarios de la comarca, o 

como mucho de la provincia”, tal aserto no resulta admisible. En efecto, ha de 

corroborarse tal apreciación, pues no se advierte en la actividad prestacional 

objeto de contratación singularidad alguna que impida a cual quier empresa del 

sector participar en el procedimiento selectivo con independencia de su mayor o 

menor implantación en la zona, como lo demuestra el hecho de que una las dos 

empresas concurrentes al procedimiento, de entre las cuatro invitadas a 

participar, emitió su proposición desde su sede en Madrid…” 

 
(el subratllat i la intensitat dels caràcters és de qui subscriu el present informe )  
 
La Junta Consultiva de Contractació de Cataluña en el seu informe 4/2011, que preveu i 

fent esment alhora a l’art.69 de la Llei de contractes de l’Estat el següent : 

 
“D’altra banda, el procediment negociat té caràcter taxat, és a dir, únicament procedeix 

quan concorre alguna de les circumstàncies legalment previstes que són d’interpretació 

estricte. A criteri de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, 

manifestat en el seu informe 48/2009, d’1 de febrer de 2010, l’excepcionalitat d’aplicar el 

procediment negociat en els supòsits determinats en la Llei i només en aquells justifica 

que el seu règim d’adjudicació difereixi de les regles dels procediments oberts o 

restringits. 

 

En el cas concret objecte de la consulta, la utilització del procediment negociat es 

fonamenta en l’article 156.a de la LCSP. Aquest article estableix que es pot acudir al 

procediment negociat per adjudicar contractes de gestió de serveis públics en els casos 

següents: “a) Quan es tracti de serveis públics respecte dels quals no sigui possible 

promoure concurrència en l’oferta”. 

 

En una primera aproximació, de la dicció d’aquest precepte es pot considerar, 

amb caràcter general, que aquesta causa procedeix únicament quan, per causes 

alienes a la voluntat de l’òrgan de contractació, és impossible promoure la 

concurrència i, en conseqüència, l’execució del contracte ha de ser assumida 

necessàriament per un únic contractista. 

 

Aquesta circumstància, que habilita per adjudicar, específicament, els contractes de 

gestió de serveis públics per procediment negociat sense publicitat, ja estava prevista 

en els mateixos termes en l’article 159.2.a del TRLCAP i en l’article 69.1 de la Llei de 

contractes de l’Estat. (...) 
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Per tal de poder delimitar les circumstàncies que habiliten per a l’aplicació de la causa 

al·legada en l’escrit de consulta es poden tenir en compte els pronunciaments emesos 

en relació amb una altra causa que habilita per adjudicar contractes per procediment 

negociat sense publicitat, que presenta certes coincidències amb la que és objecte 

d’anàlisi en aquest informe, com és la recollida, actualment, per a tots tipus de 

contractes, en l’article 154.d de la LCSP. Aquesta causa es trobava regulada en el 

TRLCAP de forma específica per a cada tipus de contracte. 

 

Segons estableix, actualment, l’article 154.d de la LCSP aquesta causa habilitant 

procedeix quan per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la 

protecció de drets d’exclusiva no es pot promoure la concurrència i només es pot 

adjudicar el contracte a un únic empresari. 

 

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat s’ha pronunciat en 

diversos informes respecte de l’aplicació d’aquesta causa i ha considerat que procedeix 

quan existeix un únic empresari o professional al qual es pugui encarregar l'objecte del 

contracte per concórrer causes tècniques, artístiques i de protecció de drets exclusius. 

 

En definitiva, el fonament per a l’ús d’aquestes causes que habiliten per adjudicar un 

contracte per procediment negociat sense publicitat ni concurrència és que han de 

concórrer un seguit de circumstàncies objectives en l’empresari, normalment de caràcter 

tècnic, alienes a la voluntat de l’òrgan de contractació, que fan impossible la licitació del 

contracte i que comporten que necessàriament s’hagi d’encarregar a un únic 

professional o empresari l’execució del contracte perquè és l’únic que està capacitat per 

fer-ho. És a dir, la possibilitat d’aplicar el procediment negociat sense publicitat segons 

les causes esmentades necessita que, en cada cas, s’analitzi si concorren les 

circumstàncies objectives exigibles, sense que es puguin donar criteris de 

caràcter general.”  

 
(el subratllat i la intensitat dels caracters és de qui subscriu el present informe)  
 
De tot el manifestat pels òrgans consultius es desprèn que la utilització del procediment 

negociat té caràcter excepcional i, per tant, únicament procedirà la seva utilització quan 

concorrin les causes prèviament taxades i interpretades restrictivament, i quant a la 

impossibilitat de garantir la concurrència, manifesten que únicament serà procedent 

quan únicament pugui adjudicar-se el contracte a un únic empresari i fonamentat en 

causes objectives degudament justificades i alienes a l’òrgan de contractació, i que per 

tant, no és procedent per a la utilització del procediment negociat l’establiment d’una 

sèrie de criteris generals, sinó que és necessària una justificació concreta i exhaustiva 

de les causes objectives que impedeixen que la licitació es dugui a terme mitjançant 

procediment obert.  
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L’altra alternativa possible seria considerar que estem davant d’un contracte menor 

segons la seva quantia, la qual no queda reflectida en les clausules del contracte, doncs 

es tracta d’una comissió que percebrà el contractista en funció dels títols venuts. A més, 

aquesta possibilitat sembla també proscrita en aquest cas donat que segons establia 

l’article 23.3 de la LCSP: “Els contractes menors definits en l’article 122.3 no poden 

tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga”. 

 

De manera que en el cas que ens ocupa s’hauria exhaurit amb excreix el termini d’un 

any. 

 

Per tant, es pot concloure que no s’ha seguit el proces de licitació previst a la llei. 

 

Quart.- Duració del Contracte 

Aquest aspecte es regula a l’article 23 de la LCSP que preveu en els seus diferents 

apartats que: 1. Sens perjudici de les normes especials aplicables a determinats 

contractes, la durada dels contractes del sector públic s’ha d’establir tenint en 

compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la 

necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització d’aquestes.  

 

2. El contracte pot preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves 

característiques continuïn inalterables durant el període de durada de les pròrrogues i 

que la concurrència per a la seva adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la 

durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.  

 

La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, llevat que 

el contracte prevegi expressament el contrari, sense que es pugui produir pel 

consentiment tàcit de les parts. 

  

D’acord amb l’article 279 de la LCSP: “Els contractes de serveis no poden tenir un 

termini de vigència superior a quatre anys amb les condicions i els límits establerts 

en les respectives normes pressupostàries de les administracions públiques, si bé es 

pot preveure en el mateix contracte la seva pròrroga de comú acord de les parts abans 

de la finalització d’aquell, sempre que la durada total del contracte, incloses les 

pròrrogues, no excedeixi els sis anys, i que les pròrrogues no superin, 

aïlladament o conjuntament, el termini fixat originàriament. La signatura de 

contractes de serveis de durada superior a l’assenyalada pot ser autoritzada 

excepcionalment pel Consell de Ministres o per l’òrgan autonòmic competent de forma 

singular, per a contractes determinats, o de forma genèrica, per a certes categories”.  

A aquest respecte cal dir que el contracte analitzat en la seva clàusula segona estableix 

que “tindrà una vigència de dos anys des de la data del seu encapçalament, i serà 
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renovable tàcitament per períodes anuals, sempre que no hi hagi denúncia d’una de les 

parts de manera fefaent i per escrit, amb una antelació mínima de 3 mesos de la data 

del seu venciment o de les seves successives pròrrogues” 

Per tant, tenint en compte que el contracte es va formalitzar el 21 d’agost de 2008, no 

s’ha respectat el termini màxim del contracte de serveis i a més es contempla la 

prorrogà tàcita que, com hem vist, resta prohibida per la normativa contractual. 

 

Cinquè.- Òrgan de Contractació 

 

Segons l’article 6 dels Estatuts dels Consorci els òrgans del consorci són: 

 

a) De govern: 

President o presidenta. 

Consell d’Administració. 

Comitè Executiu. 

 

b) De gestió: 

Gerent. 

 

c) De consulta i participació 

El Consell Territorial de la Mobilitat de l’ATMCT 

 

d) D’assessorament: 

Comissió tècnica d’operadors de transport públic. 

Comissió d’assessorament jurídic. 

Comissió tècnica. 

Comissió econòmica. 

 

Així mateix els articles 14-17 estableixen les competències del President del Consell 

d’Administració, Consell d’Administració, Comitè Executiu i Gerent respectivament.  

 

En concret, l’article 15.1g) diu que es competència del Consell d’Administració Aprovar 

les despeses i autoritzar contractes sens perjudici de les facultats que el Consell 

d’Administració acordi atribuir a altres òrgans de govern del Consorci i les establertes en 

aquests Estatuts. 

 
Per la seva part, l’article 16.3 d) estableix que correspon al Comitè executiu Autoritzar 
contractes l’import dels quals superi, per raó de la quantia, les atribucions de la 
Gerència, i fins al límit de 600.000 euros. 
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I per últim, l’article 17.1 e) diu que correspon al Gerent: Contractar en nom i 
representació del Consorci en virtut de les competències o poders que li siguin delegats 
pels òrgans de govern de l’entitat. 

El contracte revisat està signat pel President del Comitè executiu, òrgan que no existeix 

segons els Estatuts i que, per tant, no té cap competència ni de representació ni com a 

òrgan de contractació. 

Es per això que es podria estar davant d’un acte nul de ple dret, ja que segons l’article 

62.1b) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim Juridic de les Administracions 

Publiques i Procediment Administratiu Comú seran nuls els actes dictats per òrgan 

manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori. 

 

Conclusió 

 

El consorci resta subjecte a la LCSP, quant a Administració Pública, és a dir amb el 

màxim grau d’intensitat d’aplicació de la Llei segons el seu article 3. 

Ens trobem davant d’un contracte de serveis segons l’article 10. 

No s’ha seguit cap dels procediments d’adjudicació previstos a la LCSP, segon hem vist. 

La durada prevista del contracte no se subjecta al màxim previst a la normativa 

contractual i preveu la prorroga tàcita. 

La qual cosa ens porta a considera que estem davant d’un contracte que pot ser nul de 

ple dret segons l’article 62 e) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim Juridic de 

les Administracions Publiques i Procediment Administratiu Comú que estableix que els 

actes de les Administracions Publiques seran nuls de ple dret en els següents casos: 

“Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 

establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la 

voluntat dels òrgans col·legiats” 

 
Els Tribunals interns han manifestat en diferents ocasions que la vulneració del 
procediment legalment establert en matèria de contractació comporta una vulneració 
dels principis de publicitat i concurrència i dona peu a la nul·litat radical del contracte, 
així entre d’altres STSJ de Castella la Manxa de 7 de juny de 2001 que preveu: 
 
“…Tercero.- Lejos de las pretensiones del Ayuntamiento y de la coadyuvante, según los 

cuales la elección del procedimiento inadecuado carecería de trascendencia anulatoria 

alguna, la omisión del procedimiento provoca la nulidad radical y absoluta de la 

adjudicación, por aplicación del artículo 62.1.e de la Ley 30/92, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común. Los procedimientos que la Ley de Contratos 
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establece responden a "la necesidad de garantizar plenamente la transparencia de la 

contratación administrativa como medio para lograr la objetividad de la actividad 

administrativa y el respeto a los principios de igualdad, no discriminación y libre 

concurrencia" (Exposición de Motivos de dicha Ley). En este caso el Ayuntamiento de 

Albacete ha recurrido ilegalmente a un procedimiento que precisamente prescinde de 

los requisitos de publicidad y libre concurrencia, que son la esencia misma de la 

contratación administrativa y la única salvaguarda real de los intereses no sólo de los 

demás contratistas, sino de la propia Administración (y por tanto de los ciudadanos a los 

que sirve), pues sólo con escrupuloso respeto a los mismos puede asegurarse de 

contratar de la forma más ventajosa para el interés público. La Ley tolera que se 

prescinda de tales procedimientos y los sustituye por otros como el aplicado por 

Ayuntamiento, pero ello es en casos excepcionales y en los cuales un interés superior 

justifica suficientemente el sacrificio de los principios comunes de la contratación, cosa 

que, como hemos visto, en nuestro caso no sucede. 

 

En suma, la adjudicación efectuada por la Comisión de Gobierno es nula porque se 

dictó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Los actos del 

Pleno, por su parte, no incurren en este vicio, pues no se dictaron prescindiendo del 

procedimiento para elaborarse, pero deben ser anulados por incurrir en infracción del 

ordenamiento jurídico al establecer indebidamente el procedimiento de contratación 

negociado ( artículo 63.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre)…” 

 
(El subratllat i la intensitat dels caràcters és de qui subscriu el present informe) 

 

Per últim, els òrgans de contractació del Consorci són els establerts als Estatuts i el 

President del Comité executiu no té la consideració d’Òrgan del Consorci, per la qual 

cosa, no podria ser un òrgan de contractació, ja que provocaria la nul·litat dels actes 

que pugui dictar en aquesta matèria. 

Aquestes conclusions, es poden fer extensives a la resta de contractes de la mateixa 

naturalesa que es detallen en el llistat anterior si bé no han estat objecte de revisió per 

aquesta intervenció, tal i com hem fet constar en l’apartat de limitacions. 
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Pel que fa a aquests tipus de contractes tenen per objecte l’adhesió per part de les 

empreses operadores al Sistema integrat de tarifes del Camp de Tarragona. El 

funcionament econòmic d’aquests convenis ha estat analitzat anteriorment quan veiem 

la gestió pressupostària i els comptes anuals. 

Aquesta intervenció ha revisat el Conveni d’Adhesió de Serveis Interurbans al Sistema 

Tarifari Integrat del Camp de Tarragona, de data 16 de juliol de 2009. Per tant, l’anàlisi i 
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conclusions a les quals s’arribaran es basen en la consideració de que tots els convenis 

són iguals, tot i que aquest extrem no s’ha verificat. 

A judici d’aquesta intervenció a aquests convenis els són d’aplicació les normes que 

regulen la contractació administrativa segons l’anàlisi efectuada anteriorment en el punt 

4.5. No obstant, per tal d’identificar la normativa concreta a aplicar hem d’analitzar els 

següents punts: 

 

Primer.- Naturalesa jurídica dels Convenis d’Adhesió i Legislació aplicable 

 

A judici d’aquesta intervenció, els convenis d’adhesió esmentats suposen una 

modificació dels contractes que les operadores tenen signats amb la Generalitat de 

Catalunya. Cal dir que aquesta intervenció no ha tingut accés a aquests contractes, la 

qual cosa limita l’estudi i conclusions a les que puguem arribar. 

Entenem que els contractes originals són un contracte de gestió de serveis públics i 

que, per tant, prèviament a la determinació de la legislació objecte d’aplicació al present 

expedient, qui subscriu el present informe considera adient fer esment a la interpretació 

que de la normativa transitòria que conte la Llei 13/95 de Contractes de les 

Administracions Públiques, va fer el Consell Consultiu de Castella la Manxa en el seu 

dictamen núm.9/98 de 10 de febrer en el que analitzava un supòsit semblant al del 

present expedient, i en el mateix es manifesta : 

 
“…Nos encontramos ante una relación contractual constituida bajo el imperio de la 

normativa precedente a la citada Ley 13/1995, de 18 de mayo y cuyos efectos se 

extienden en el tiempo a un momento posterior al del inicio de la vigencia de esta Ley, 

ante lo cual surge la necesidad de acudir a normas de derecho temporal y transitorio 

con el objeto de dilucidar si los actos realizados bajo el imperio de la ley antigua y las 

situaciones nacidas o creadas bajo su vigencia deben continuar siendo reguladas por la 

ley antigua o deben, en cambio, ser reguladas por la nueva ley.  

 

En relación con la problemática planteada, el Consejo Consultivo ya ha tenido ocasión 

de pronunciarse en sus dictámenes números 2, 3, 24 y 61 de 1997, en el sentido de que 

al no existir en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas una regulación 

general de derecho transitorio deben considerarse de aplicación analógica las normas 

de derecho común contenidas en las Disposiciones Transitorias del Código Civil. 

 

De acuerdo con las Disposiciones Transitorias Segunda y Cuarta del Código Civil, ha de 

concluirse que, respecto al procedimiento para ejercitar los derechos que surjan de la 

relación contractual que nos ocupa, es de aplicación la normativa vigente al tiempo de 

iniciarse aquél; y lo material o sustantivo, esto es, sobre los aspectos relativos a 
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ejecución y desarrollo del contrato, resulta de aplicación la normativa vigente al tiempo 

de su adjudicación anteriormente señalada. 

 

La doctrina que se acaba de exponer resulta confirmada en el ámbito las modificaciones 

contractuales si atendemos al carácter de dicha facultad y a los presupuestos que 

justificarían su ejercicio por parte de la Administración. En efecto, se trata de una de las 

prerrogativas o potestades exorbitantes reconocidas a la Administración cuyo 

fundamento no se encuentra en el contrato sino en la ley; no es manifestación, por 

tanto, de un derecho subjetivo sino de una potestad atribuida por la ley para atender a 

los intereses públicos; y, en segundo lugar, su ejercicio se encuentra supeditado a 

presupuestos sobrevenidos o apreciables en el momento de su aplicación, por lo que 

habrá de regirse por la legislación vigente en el tiempo que se haga uso de tal 

prerrogativa, es decir, atendiendo al supuesto que nos ocupa, por la Ley 13/1995, de 18 

de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas y por el Reglamento General 

de Contratación de 25 de noviembre de 1975, en lo que no se oponga a la misma…” 

 

L’esmentat criteri quant a l’aplicació de la normativa transitòria en matèria de 
contractació pública també ha estat el mantingut per la Junta Consultiva de Contractació 
de Catalunya, entre d’altres en el seu informe 15/2009, de 5 de novembre ( pàgina 5 in 
fine). 
 
Tenint en compte la data d’autorització de la modificació contractual, adoptada per el 16 
de juliol de 2009 i el disposat en el dictamen transcrit, a l’esmentat expedient li es 
objecte d’aplicació la següent legislació contractual: 
 

- Llei 13/95, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques o la 

Llei anterior si els contractes son anteriors 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (en allò que es 

refereix al procediment i requisits per a l’exercici del ius variandi per part de 

l’Administració) 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques  

 
Per tant, en la mesura que el conveni estableix noves obligacions i drets per les 
operadores, entenem que en el marc del contracte original de gestió de serveis públics, 
estem davant d’una modificació contractual regulada en aquesta normativa. 

 

Segon.- Supòsits i Procediment de modificació del contracte de gestió de serveis públics 

D’acord amb la normativa aplicable, entenem que és d’aplicació l’article 92 bis de la 

LCSP que estableix que “1. Sense perjudici dels supòsits que preveu aquesta Llei de 

successió en la persona del contractista, cessió del contracte, revisió de preu s i 
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pròrroga del termini d’execució, els contractes del sector públic només es poden 

modificar quan s’hagi previst així en els plecs o en l’anunci de licitació o en els 

casos i amb els límits que estableix l’article 92 quater. 

 

En qualssevol altres supòsits, si és necessari que la prestació s’executi en una 

forma diferent de la pactada, inicialment s’ha de resoldre el contracte en vigor i 

formalitzar-ne un altre sota les condicions pertinents. Aquest nou contracte s’ha 

d’adjudicar d’acord amb el que preveu el llibre III.  

 

2. La modificació del contracte no es pot dur a terme amb la finalitat d’addicionar 

prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l’objecte del 

contracte a fi que pugui complir finalitats noves no previstes en la documentació 

preparatòria del contracte, o incorporar una prestació susceptible d’utilització o 

aprofitament independent. En aquests supòsits, s’ha de fer una nova contractació de la 

prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el règim establert per a l’adjudicació de 

contractes complementaris si es donen les circumstàncies que preveuen els articles 

155.b i 158.b.  

  

(la intensitat dels caràcters és de qui subscriu el present informe) 

 

Al no tenir el contracte original no poden informar respecte al fet de que el Plec original 

contempli la possibilitat de modificar el contracte. 

Es per això, que en cas de que el Plec no la contemplés s’hauria d’aplicar l’esmentat 

article 92. quater de la LCSP que en els seus diferents apartats diu que:  

 

1. Les modificacions no previstes en els plecs o en l’anunci de licitació només es poden 

efectuar quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies 

següents:  

 

a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen 

cobrir-se mitjançant el contracte a causa d’errors o omissions en la redacció del projecte 

o de les especificacions tècniques.  

 

b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes 

objectives que determinin la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de 

tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o semblants, posades de manifest 

després de l’adjudicació del contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat 

aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en 

l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques.  
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c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els 

termes inicialment definits.  

 

d) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin 

notòriament, sempre que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat 

de la tècnica, s’hagi produït després de l’adjudicació del contracte.  

 

e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, 

urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació 

del contracte.  

 

2. La modificació del contracte acordada de conformitat amb el que preveu aquest 

article no pot alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació, i s’ha 

de limitar a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la 

causa objectiva que la faci necessària.  

 

3. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, s’entén que s’alteren les condicions  

essencials de licitació i adjudicació del contracte en els casos següents:  

 

a) Quan la modificació variï substancialment la funció i característiques essencials de la 

prestació inicialment contractada.  

 

b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal com 

aquesta relació va quedar definida per les condicions de l’adjudicació.  

 

c) Quan per a la realització de la prestació modificada sigui necessària una habilitació 

professional diferent de l’exigida per al contracte inicial o unes condicions de solvència 

substancialment diferents.  

 

d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el 10 

per cent del preu d’adjudicació del contracte; en el cas de modificacions successives, el 

conjunt d’aquestes no pot superar aquest límit.  

 

e) En qualssevol altres casos en què es pugui presumir que, si s’hagués conegut 

prèviament la modificació, haurien concorregut al procediment d’adjudicació altres 

interessats, o que els licitadors que hi van prendre part haurien presentat ofertes 

substancialment diferents de les formulades. 

  

(la intensitat dels caràcters és de qui subscriu el present informe ) 
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Per tal de analitzar si estem davant d’algun dels supòsits de l’apartat 1 s’haurien 

d’analitzar els contractes originals, en aquest sentit hem destacat els apartats que 

estableixen les circumstàncies que podrien servir de justificació en aquest cas. 

No obstant l’anterior, d’acord amb l’apartat 2 de l’article queda clar que tot i que la causa 

de la modificació es pogués incardinar en els apartats destacats, no es poden alterar les 

condicions essencials de l’adjudicació. 

 

De la lectura del conveni queda clar que s’incorporen noves obligacions i drets per al 

contractista per tal de procedir a la integració tarifaria. Però, de nou, l’anàlisi queda 

limitada pel fet de que no es disposa dels contractes originals i de que no podem 

concretar l’impacte de la integració en les condicions inicialment pactades i així avaluar 

si estem davant d’una modificació essencial del contracte. 

  

Queda clar de la normativa contractual anteriorment esmentada, per a l’exercici del ius 

variandi per part de les Administracions Públiques, que exigeix la concurrència d’una 

sèrie de requisits, i si no concorren els esmentats requisits per a la introducció de 

modificacions en les característiques del servei, l’Administració ha de procedir a 

resoldre el contracte inicialment adjudicat i iniciar un nou procediment de licitació, tot 

això amb la finalitat de garantir el compliment de dos principis bàsics que informen la 

contractació pública, com son els principis de concurrència i igualtat. 

 

Així ha estat manifestat pels diferents òrgans consultius tant a nivell estatal com 

autonòmic. Entre d’altres cal fer esmentat a l’informe 14/2010, de 26 de novembre, de la 

Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya que preveu: 

 

“En aquest sentit, i d’acord amb la regulació continguda en el TRLCAP, el ius variandi 

de l’Administració es configurava com una prerrogativa limitada a la concurrència dels 

tres requisits següents: a) que la modificació respongués a necessitats d’interès públic, 

b) que es justifiqués degudament aquesta necessitat a l’expedient, i c) que no afectés a 

les condicions essencials del contracte; sent les modificacions acordades obligatòries 

pel contractista, llevat que fossin superiors al 20 per 100 del preu inicial del contracte. 

 

A més, la modificació no pot suposar una nova contractació, com succeiria davant 

l’alteració substancial de l’objecte del contracte o de les característiques essencials del 

servei o, en el cas de contractes d’obres si, per exemple, es modifiqués substancialment 

el traçat de l’obra, o s’alterés de manera substancial el projecte inicial. 

 

Així mateix, s’ha d’assenyalar que les modificacions dels contractes han de tenir 

caràcter excepcional i no convertir-se en una pràctica habitual, tal com ha manifestat el 

Consell d’Estat, entre altres, en els dictàmens núm.1629/1991, de 23 de gener de 1992, 
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núm.1508/1993, de 10 de febrer de 1994, i núm. 3371/1996, de 28 de novembre de 

1996. 

 

En definitiva, es posa de manifest que la possibilitat de modificar un contracte ha de 

tenir límits, en el sentit que mitjançant aquesta no es poden alterar les bases i/o els 

criteris als quals va respondre l’adjudicació del contracte. En aquesta línia el mateix 

Consell d’Estat va afirmar, en els dictàmens 2582 /1995, d’1 de febrer de 1996, i 

4350/1997, de 6 de novembre de 1997, entre altres, que si les modificacions 

afectaven les condicions essencials del contracte s’hauria de tramitar un nou 

expedient de contractació amb la corresponent adjudicació, ja que, altrament, es 

defraudarien els principis de publicitat i concurrència. 

 

Per tant, és clau per poder admetre la possibilitat d’iniciar un expedient de modificació 

d’un contracte, determinar si aquesta afecta o no una condició essencial del contracte. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’expressió “condicions essencials del 

contracte” respon a la categoria dels conceptes jurídics indeterminats, la qual cosa 

suposa que no es pugui establir una fórmula que permeti determinar prèviament quines 

condicions tenen caràcter essencial, sinó que aquesta determinació s’ha d’efectuar cas 

per cas, sens perjudici que es pugui entendre com a essencials aquelles estipulacions 

que, d’haver figurat en l’anunci de licitació o en els plecs, haguessin permès als 

licitadors presentar una oferta substancialment diferent. 

 

En aquest sentit, per exemple, el TJUE va entendre, en la sentència del TJUE de 29 

d’abril de 2004 (ass. Succhi di Fruta, C-496/99 P), que l’estipulació relativa a les 

modalitats de pagaments dels productes a subministrar era una condició 

essencial i la Comunicació Interpretativa de la Comissió Europea, de 5 de febrer 

de 2008, relativa a l’aplicació del Dret comunitari en matèria de contractació 

pública i concessions a la col·laboració públic privada institucionalitzada, 

considera com a condició essencial l’objecte dels treballs o dels serveis que ha de 

prestar l’adjudicatari i el cànon imposat als usuaris del servei prestat per l’adjudicatari. 

 

IV. En relació amb la qüestió concreta plantejada per l’Ajuntament de Breda, cal 

diferenciar, en primer lloc, entre dos elements vinculats, però amb finalitats i regulació 

diversa, això és, la durada inicial del contracte i la possible o possibles pròrrogues que 

se’n facin. 

 

D’una banda, la durada inicial del contracte en constitueix un element essencial des de 

l’inici de l’expedient de contractació, en la mesura que determina l’espai temporal cert 

d’execució i, a més, perquè és una condició i una informació bàsica que han de conèixer 

els licitadors per formular les seves proposicions. 
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Per altra banda, la possible pròrroga del contracte, encara que hagi d’estar prevista i 

regulada en el plec i ser coneguda per tots els licitadors, depèn, per a la seva efectiva 

realització, que les necessitats de l’Administració es perllonguin per un temps superior al 

inicialment fixat i que, a més, s’adopti la decisió en aquest sentit. Per tant, la clàusula 

del plec que preveu i regula la pròrroga és una clàusula habilitant per a l’òrgan de 

contractació, amb els límits temporals indicats, segons les necessitats de la continuïtat o 

no de la prestació del servei. 

 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (d’ara endavant, TJUE), en la sentència de 

19 de juny de 2008 (assumpte C-91/08), que analitza els supòsits en què les 

modificacions contractuals es poden considerar substancials, afirma que ho són 

quan presenten característiques substancialment diferents de les del contracte 

inicial i, en conseqüència, posen en relleu la voluntat de les parts de tornar a 

negociar els aspectes essencials del contracte i també quan la modificació 

introdueix condicions que, si haguessin figurat en el procediment d’adjudicació 

inicial, haurien permès la participació d’altres licitadors, a banda dels admesos 

inicialment, o haurien permès seleccionar una oferta diferent.” 

 
(El subratllat i la intensitat dels caràcters és de qui subscriu el present informe)  

Tot i les limitacions esmentades anteriorment sembla possible que ens trobem en 

aquest supòsit de modificació esencial del contracte. 

 

Pel que fa al procediment de modificació del contracte, l’article 195 de la LCSP requeria 

que: 1. En els procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a la 

interpretació, la modificació i la resolució del contracte s’ha de donar audiència al 

contractista.  

 

2. A l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms, entitats gestores 

i serveis comuns de la Seguretat Social i altres entitats públiques estatals, els acords a 

què es refereix l’apartat anterior s’han d’adoptar amb l’informe previ del servei jurídic 

corresponent, excepte en els casos que preveuen els articles 87 i 197.  

 

3. No obstant això, és preceptiu l’informe del Consell d’Estat o l’òrgan consultiu 

equivalent de la comunitat autònoma respectiva en els casos de:  

 

a) Interpretació, nul·litat i resolució, quan el contractista formuli oposició.  

 

b) Modificacions del contracte, quan la seva quantia, de manera aïllada o conjunta, sigui 

superior a un 10 per cent del preu primitiu del contracte, quan aquest sigui igual o 

superior a 6.000.000 d’euros.  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement     
Intervenció Territorial de Tarragona 
 

 

 CONTROL FINANCER 2015  – ATM Camp de Tarragona– 

54 

 

Aquest procediment no s’ha seguit per a la modificació del contracte segons consta a 

aquest intervenció, amb independència de que haguessin de seguir l’apartat 2 o 3 b) del 

precepte transcrit. 

Omissió de procediment que pot tenir les conseqüències jurídiques que preveu la 

normativa reguladora del procediment administratiu. 

 En aquest sentit, s’ha de destacar que el conveni es signa a tres bandes pel President 

del Comitè Executiu de l’ATM (que no consta als Estatuts com a òrgan del Consorci com 

ja hem dit) el Secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres 

Públique de la Generalitat de Catalunya i pel representat de la mercantil. Per tant, 

entenem que no ha estat l’òrgan de contractació qui ha aprovat la modificació 

contractual, la qual cosa també pot suposar un vici per incompetència segons hem 

analitzat també anteriorment. 

Entenem que la personalitat jurídica del Consorci no és la mateixa que la de la 

Generalitat, que és qui adjudica el contracte. De manera, que la relació contractual 

existent és únicament entre el Departament (Generalitat) i el concessionari, sense que 

el Consorci, a priori, tingui cap competència sobre el contracte per tal d’instar al 

contractista a realitzar cap actuació en relació al mateix. 

 

Fra. 
D. 

Factura R.S. Tercer Partida Desc. Ap.Press. Import  D. Compta. 
Tipus 
Acord Descripció 

93 30/03/2014 ATM ÀREA DE 
LLEIDA 

2020001 LLOGUERS I CÀNONS 
D'EQUIPS DE 
PROCÉS DE DADES 

5.983,33 31/03/2014 PRESIDENT 
CE 

HOSTING SGIT 
2014 (ID GRUP) - 
1T 

198 30/06/2014 ATM ÀREA DE 
LLEIDA 

2020001 LLOGUERS I CÀNONS 
D'EQUIPS DE 
PROCÉS DE DADES 

5.983,33 30/06/2014 PRESIDENT 
CE 

HOSTING SGIT 
2014 (ID GRUP) - 
1T 

344 30/09/2014 ATM ÀREA DE 
LLEIDA 

2020001 LLOGUERS I CÀNONS 
D'EQUIPS DE 
PROCÉS DE DADES 

5.983,33 30/09/2014 PRESIDENT 
CE 

HOSTING SGIT 
2014 (ID GRUP) - 
1T 

500 30/12/2014 ATM ÀREA DE 
LLEIDA 

2020001 LLOGUERS I CÀNONS 
D'EQUIPS DE 
PROCÉS DE DADES 

5.983,34 31/12/2014 PRESIDENT 
CE 

HOSTING SGIT 
2014 (ID GRUP) - 
1T 

 

Per últim, de la revisió de factures efectuades s’han detectat les transferències anteriors 

a l’ATM de Lleida. 

 

Aquestes factures corresponen als serveis d’assistència tècnica en el procés 

d’Integració Tarifària i als serveis d’administració i gestió del sistema operatiu de la 

Integració Tarifària. 
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Els contractes els licita l’ATM de Lleida, que desprès factura a l’ATM de Tarragona la 

part corresponent (1/3 part de les despeses), segons l’Acord de col·laboració signat per 

les tres ATMs de data 30 de novembre de 2013. 

 

En relació a aquests pagaments s’han de fer les següents observacions: 

 

Primera.-  Les ATMs de Tarragona, Lleida i Girona tenen la forma jurídica de Consorcis, 

és a dir, Organismes Públics Personificats que tenen per objecte la gestió d’un servei o 

un àmbit de competències comú als Ens que els formen. Estructuralment constitueixen 

una tècnica organitzativa al servei d’un interès comú i concurrent dels subjectes 

associats (Departament competent de la Generalitat en matèria d’infraestructures de 

mobilitat i transport i els ens locals del seu territori). Tal i com reconeix la doctrina 

majoritària, el consorci té la consideració de corporació interadministrativa, com ens de 

caràcter jurídic públic amb personalitat jurídica pròpia i independent dels subjectes dels 

quals està integrat. Tots aquests consorcis gaudeixin, en definitiva, de personalitat 

jurídica diferenciada i, per tant, no es pot confondre la personalitat jurídica de cadascun 

d’ells ni la del consorci i els seus integrants. 

 

En aquest cas ens trobem davant un contracte de serveis que contracta l’ATM de Lleida 

i que es presta per a les tres ATMs. 

 

Per a aquests casos de prestació d’un servei comú s’ha de acudir a les formes de 

col·laboració o cooperació interadministrativa atès que són varis els consorcis als quals 

es prestarà el servei. És a dir, s’haurien de buscar formes associatives o de creació 

d’una sola persona jurídica que contractés el servei, en cas de ser necessari.  

 

Segon.- La prestació que es pretén formalitzar mitjançant un conveni entre les tres ATM 

és, en realitat, un contracte administratiu, la qual cosa impedeix, en opinió de qui 

subscriu, la realització d’un conveni per a dur a terme la mateixa, doncs suposaria una 

vulneració dels principis de publicitat, igualtat i concurrència que regeixen la 

contractació administrativa. 

 

En un supòsit similar, en el qual un Ajuntament pretenia prestar a un altre el servei 

d’abastiment d’aigua amb la signatura de un conveni de col·laboració mitjançant una 

empresa mixta en la qual el primer tenia participació majoritària, el Tribunal Suprem va 

interpretar (Stc Tribunal Suprem Sala 3ª, sec. 4ª, S 22-4-2005, rec. 7931/2002) que: 

 

"Nada impide que a través de un convenio de colaboración un ente local pueda asumir 

la gestión directa de los servicios públicos de otro ente local. Sin embargo es preciso 

respetar las normas reguladoras de la materia de que se trate, en este caso los 

principios de la contratación pública más arriba referenciados, cuando el sujeto que 
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asume los citados servicios no lo hace directamente sino a través de la gestión indirecta 

lo que acontece con las empresas mixtas. 

 

Distintas Corporaciones locales entre sí pueden constituir consorcios como forma de 

prestación del servicio de abastecimiento de agua o incluso asociarse con entes 

privados. En tal caso el Consorcio así creado tendrá naturaleza de administración 

pública, será quien gestione el servicio público por medio de alguna de las formas 

previstas en la legislación administrativa y sustituirá a los entes consorciados (art. 40 

RSEELL). También puede crear Mancomunidades como entes que tengan por objeto la 

prestación de servicios públicos pero contraviene las normas de contratación pública la 

suscripción de un Convenio interadministrativo como el aquí controvertido 

 

Significa, por tanto, que ante una sociedad mixta como la aquí constatada no cabe 

entender existente una gestión directa del servicio sino una indirecta. La suscripción de 

un Convenio interadministrativo incorporando a nuevos municipios como beneficiarios 

de la gestión del ciclo integral del agua en sus respectivos términos municipales por una 

sociedad mixta creada con un objeto limitado al término municipal de Torrente 

constituye una conducta elusiva del respeto a los principios de libertad de competencia 

y transparencia reiteradamente manifestados como esenciales." 

 

Aquest argument serveix al nostre supòsit en el qual l’ATM de Lleida prestaria el Servei 

a la resta de ATMs (com a prova d’aquest funcionament es l’ATM de Lleida qui liquida el 

import corresponent a la resta), no mitjançant una empresa mixta, sinó mitjançant una 

empresa privada, per tant, vulnerant també els principis que regeixen la contractació 

administrativa.  

 

És per això que davant d’aquesta vulneració, qui subscriu, entén que cada ATM és la 
única que té capacitat per a formalitzar els contractes administratius que siguin 
necessàries per al compliment de les seves finalitats, sense perjudici de la possibilitat 
d’acudir a les formules de contractació conjunta per dos o més poders adjudicadors amb 
un mateix objecte, plantejat com a un supòsit esporàdic per a aprofitar economies 
d’escala, d’acord amb l’informe 5/2014 de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa d’Aragó i l’informe 12/2012 de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya.  
 

Aquesta possibilitat demanaria que el conveni signat entre les tres ATM concretes el 

règim de responsabilitat de cadascuna envers la prestació a rebre per part del 

contractista i la necessitat de formalitzar diferents contractes  i facturar a cadascuna 

segons els serveis prestats. 
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4.4.  Despeses de personal  

 
La llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2014, al seu títol III, article 23 f) fixa les retribucions del personal de les entitats de 
dret públic.  
 
L’article 27 d’aquesta llei, fixa que per a l’exercici del 2014, la massa salarial del 
personal laboral no experimenta cap increment respecte de la corresponent del 2013, 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, tant pel que fa a 
efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jornada, hores extraordinàries i 
altres condicions laborals. 
 
Durant l’exercici del 2014 no es poden percebre retribucions variables vinculades a la 
productivitat o conceptes anàlegs. 
 
L’article 33 fixa altres mesures temporals de reducció de la despesa de personal per al 
2014. En caràcter temporal, s’hi redueixen les retribucions anuals del personal inclòs 
dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 23 en la quantia equivalent a l’import d’una paga 
extraordinària. La reducció retributiva del personal laboral s’aplica en una quantia 
equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga 
extraordinària.   
 
Respecte la contractació de nou personal, l’article 34 delimita que en l’exercici del 2014 
no es poden tramitar expedients d’ampliació de plantilla ni disposicions o expedients de 
creació o de reestructuració d’unitats orgàniques que comportin un increment global de 
la despesa de personal. 
  
Els ens, entitats i empreses del sector públic a què fa referència l’article 23 f) no poden 
contractar personal nou, llevat que les contractacions provinguin de convocatòries 
iniciades en exercicis anteriors o que siguin obligatòries en el marc de programes o 
plans pluriennals en execució a l’entrada en vigor d’aquesta llei. 
 
La plantilla de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona consta 
de cinc treballadors. Un gerent, A1, i quatre treballadors acollits al VI Conveni del 
Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya: un tècnic, B1, dos administratius, C1, i 
una auxiliar administrativa, C2.  
 
Durant l’any 2014, no hi ha hagut cap variació respecte al número de treballadors de 
l’entitat, ni respecte a les seves condicions laborals. 
 
De l’anàlisi de la verificació de les retribucions mes a mes durant l’any 2014 i de la seva 
comparació amb les retribucions mensuals percebudes durant l’any 2013 dels fulls 
d’havers individuals corresponents a tots els treballadors de l’Entitat, no s’han observat 
increments retributius.   
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Així mateix, no s’han efectuat pagaments referents a gratificacions per serveis 

extraordinaris o per productivitat. També s’ha verificat la reducció de l’equivalent a una 

paga extraordinària, havent-se efectuat correctament per part de l’entitat. 

 

 

5.  CONCLUSIONS 

 

D’acord amb la Instrucció de la Intervenció General de 14 de març de 2000, sobre el 

règim general a seguir en l’exercici del control financer, una vegada finalitzades les 

actuacions derivades del treball de control, s’emeten les conclusions sobre els punts 

revisats en l’apartat 4.  

 

1. Seguiment de les recomanacions formulades en informes anteriors. 

 

Aquest és el primer informe que emet la Intervenció de la Generalitat d’acord amb la les 

modificacions legislatives produïdes i, per tant, aquest seguiment començarà en el 

següent informe respecte a les formulades per a l’exercici 2015. 

 

2. Gestió pressupostària 

 

2.1 El Consell d’Administració va aprovar el pressupost per a l’exercici 2014 en data 20 

de desembre de 2013. 

 

2.2 Examinada la liquidació del Pressupost General, s’ha comprovat que les xifres 

aporten la informació exigida per les Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la 

Direcció General de Patrimoni  i la Direcció General de Pressupostos de 15 de juliol de 

2009 en el seu apartat núm.12. excepte pel que fa a la conciliació del resultat 

pressupostari i econòmic.  

 

2.3 Les bases d’Execució del Pressupost atribueixen al President del Comitè executiu 

competència per a aprovar determinades modificacions de crèdit. Aquest òrgan no està 

recollit als Estatuts i, per tant, no pot tenir cap competència. 

 

2.4 L’expedient d’incorporació de crèdits per import de 743.869,62 euros s’ha tramitat 

sense la preceptiva autorització de la Intervenció General. Així mateix, es va finançar 

amb  un Romanent de Tresoreria per a despeses generals que no va tenir en compte 

els creditors pendents d’aplicar al pressupost reflectits al compte 409 i, per tant, no 

havia recursos per a finançar aquesta incorporació. 

 

2.5 No es dota cap provisió per a dubtós cobrament. Aquest fet provoca una magnitud 

de Romanent de Tresoreria poc prudent. Cal dir que existeix un dret pendent de 
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cobrament no pressupostari de 2.339.166,10 € dels quals 2.307.839,54 € són les 

devolucions d’IVA que correspondrien a l’Entitat segons les declaracions presentades. 

Aquestes devolucions s’han provisionat en el compte 141 com una provisió per a riscos i 

despeses quan en realitat la seva veritable naturalesa és un ingrés comptabilitzat que 

potser no es cobrarà.  

 

Aquesta consideració provoca que es faci servir un romanent positiu per a finançar 

despesa, quan en realitat, potser no es farà efectiu 

 

2.6 L’import del compte (409) “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 

Pressupost” a 31 de desembre de 2014, ascendeix a l’import de 2.698.395,17 €, els 

quals s’haurien d’aplicar en el pressupost de l’Entitat a la major brevetat 

Per tant, aquesta quantitat tot i no estar reflectida en el Romanent de Tresoreria s’ha de 

tenir en compte com a un resultat més d’aquest exercici 2014. 

 

2.7 D’acord amb els dos punts anteriors, el Romanent de Tresoreria ajustat pel saldo de 

dubtós cobrament i el saldo de creditors pendents d’aplicar seria de – 4.178.741,57 

euros i, en cap cas es podria considerar un recurs per a finançar cap despesa. 

 

3. Tancament comptable de l’exercici 2014 

 

3.1 L’Entitat aplica l’Ordre de 28 d’agost de 1996, per la qual s’aprova el Pla de 

Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya i va aprovar els comptes dins de 

termini. 

 

 

3.2 L’Entitat no té compte de Patrimoni, malgrat que se’ns va informar que va haver 

aportacions inicials dels diferents socis. 

 

Els fons propis estan en negatiu. Aquesta situació és deguda als resultats negatius dels 

exercicis anteriors.  

 

El Fons de Maniobra és negatiu. 

 

3.3 En relació a la provisió per a riscos i despeses que experimenta un creixement molt 

important, cal dir que gran part d’aquesta provisió (aproximadament 2,3 milions de 

euros) corresponen a l’import que l’Entitat estima que podria no cobrar com a 

conseqüència de les devolucions d’IVA, i per tant, la seva veritable naturalesa no és una 

possible despesa sinó un ingrés dubtós, tal i com hem dit en l’apartat anterior. La resta 

de provisió correspon a despesa que ha arribat a fase AD però no es una obligació per 

a l’Entitat, per tant, no caldria provisionar els expedients que hagin arribat a fase AD.  
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4. Aspectes generals de la contractació administrativa 

 

Del resultat de l’anàlisi efectuada dels expedients de contractació administrativa resulten 

els comentaris i observacions detallats en l’apartat 4.3 del present informe i que es 

resumeixen en: 

 

4.1 El consorci resta subjecte a la LCSP, quant a Administració Pública, és a dir amb el 

màxim grau d’intensitat d’aplicació de la Llei segons el seu article 3. 

 

4.2 Els òrgans de contractació del Consorci són els establerts als Estatuts i el President 

del Comité executiu no té la consideració d’Òrgan del Consorci, per la qual cosa, no 

podria ser un òrgan de contractació, ja que provocaria la nul·litat dels actes que pugui 

dictar en aquesta matèria. 

 

4.3 Respecte als contractes l’objecte dels quals és la “Venda i Recàrrega dels Títols de 

Transport de l’ATM Camp de Tarragona” hem arribat a les següents conclusions:  

Ens trobem davant de contractes de serveis segons l’article 10. 

No s’ha seguit cap dels procediments d’adjudicació previstos a la LCSP, segon hem vist. 

La durada prevista del contracte no se subjecta al màxim previst a la normativa 

contractual i preveu la prorroga tàcita. 

Tot l’anterior ens porta a considerar que estem davant d’un contracte que pot ser nul de 

ple dret segons l’article 62 e) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim Juridic de 

les Administracions Publiques i Procediment Administratiu Comú que estableix que els 

actes de les Administracions Publiques seran nuls de ple dret en els següents casos: 

“Els dictats prescindint totalment i absolutament del procediment legalment 

establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la 

voluntat dels òrgans col·legiats” 

 

4.4 Respecte als contractes que tenen per objecte l’adhesió per part de les empreses 

operadores al Sistema integrat de tarifes del Camp de Tarragona, hem arribat a les 

següents conclusions: 

Els són d’aplicació les normes que regulen la contractació administrativa segons l’anàlisi 

efectuada anteriorment. 

Suposen una modificació dels contractes que les operadores tenen signats amb la 

Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta Intervenció no ha tingut accés a aquests 

contractes, la qual cosa limita l’estudi i conclusions de l’informe 

Tenint en compte la data d’autorització de la modificació contractual, adoptada el 16 de 

juliol de 2009 a aquest expedient li es objecte d’aplicació la següent legislació 

contractual: 
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- Llei 13/95, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques o la 

Llei anterior si els contractes son anteriors 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (en allò que es 

refereix al procediment i requisits per a l’exercici del ius variandi per part de 

l’Administració) 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques  

 

Entenem que en el marc del contracte original de gestió de serveis públics, estem 

davant d’una modificació contractual regulada en aquesta normativa. 

Queda clar de la normativa contractual que l’exercici del ius variandi per part de les 

Administracions Públiques exigeix la concurrència d’una sèrie de requisits, i si no 

concorren els esmentats requisits per a la introducció de modificacions en les 

característiques del servei, l’Administració ha de procedir a resoldre el contracte 

inicialment adjudicat i iniciar un nou procediment de licitació, tot això amb la finalitat de 

garantir el compliment de dos principis bàsics que informen la contractació pública, com 

son els principis de concurrència i igualtat. 

Aquest procediment no s’ha seguit per a la modificació del contracte segons consta a 

aquest intervenció. 

Omissió de procediment que ens porta novament a una possible nul·litat d’acord amb 

l’article 62 e) de la Lei 30/1992, de 26 de novembre. 

Aquests convenis es signen a tres bandes pel President del Comitè Executiu de l’ATM 

(que no consta als Estatuts com a òrgan del Consorci com ja hem dit) el Secretari per 

a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públique de la Generalitat 

de Catalunya i pel representat de la mercantil. Per tant, entenem que no ha estat 

l’òrgan de contractació qui ha aprovat la modificació contractual, la qual cosa també 

pot suposar un vici de nul·litat per incompetència. 

Entenem que la personalitat jurídica del Consorci no és la mateixa que la de la 

Generalitat, que és qui adjudica el contracte. De manera, que la relació contractual 

existent és únicament entre el Departament (Generalitat) i el concessionari, sense que 

el Consorci, a priori, tingui cap competència sobre el contracte per tal d’instar al 

contractista a realitzar cap actuació en relació al mateix. 

 

4.5 Respecte al contracte que té per objecte els serveis d’assistència tècnica en el 

procés d’Integració Tarifària i als serveis d’administració i gestió del sistema operatiu de 

la Integració Tarifària. 

 

Aquest contracte el licita l’ATM de Lleida, que desprès factura a l’ATM de Tarragona la 

part corresponent (1/3 part de les despeses), segons l’Acord de col·laboració signat per 

les tres ATMs de data 30 de novembre de 2013. 
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En relació a aquest expedient hem arribat a les següents conclusions: 

 

Les ATMs de Tarragona, Lleida i Girona tenen la forma jurídica de Consorcis, amb 

personalitat jurídica pròpia i independent dels subjectes pels quals està integrat. Tots 

aquests consorcis gaudeixin, en definitiva, de personalitat jurídica diferenciada i, per 

tant, no es pot confondre la personalitat jurídica de cadascun d’ells ni la del consorci i 

els seus integrants. 

 

En aquest cas ens trobem davant un contracte de serveis que contracta l’ATM de Lleida 

i que es presta per a les tres ATMs. 

 

Per a aquests casos de prestació d’un servei comú s’ha de acudir a les formes de 

col·laboració o cooperació interadministrativa atès que són varis els consorcis als quals 

es prestarà el servei. És a dir, s’haurien de buscar formes associatives o de creació 

d’una sola persona jurídica que contractés el servei, en cas de ser necessari.  

 

La prestació que es pretén formalitzar mitjançant un conveni entre les tres ATM és, en 

realitat, un contracte administratiu, la qual cosa impedeix la realització d’un conveni per 

a dur a terme la mateixa, doncs suposaria una vulneració dels principis de publicitat, 

igualtat i concurrència que regeixen la contractació administrativa. 

 

Per tant, cada ATM és la única que té capacitat per a formalitzar els contractes 

administratius que siguin necessaris per al compliment de les seves finalitats, sense 

perjudici de la possibilitat d’acudir a les formules associatives esmentades. 

 

 

5. Aspectes de personal 

 

La plantilla de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona consta 

de cinc treballadors. Un gerent, A1, i quatre treballadors acollits al VI Conveni del 

Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya: un tècnic, B1, dos administratius, C1, i 

una auxiliar administrativa, C2.  

 

Durant l’any 2014, no hi ha hagut cap variació respecte al número de treballadors de 

l’entitat, ni respecte a les seves condicions laborals. 

 

De l’anàlisi de la verificació de les retribucions mes a mes durant l’any 2014 i de la seva 

comparació amb les retribucions mensuals percebudes durant l’any 2013 dels fulls 

d’havers individuals corresponents a tots els treballadors de l’Entitat, no s’han observat 

increments retributius.   
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No s’han efectuat pagaments referents a gratificacions per serveis extraordinaris o per 

productivitat.  

 

La reducció de l’equivalent a una paga extraordinària, s’ha efectuat correctament per 

part de l’entitat. 

 

 

6.  RECOMANACIONS  

 

 

1 Seguiment de les recomanacions de l’informe de control financer anterior. 

 

Aquest és el primer informe que emet la Intervenció de la Generalitat d’acord amb la les 

modificacions legislatives produïdes i, per tant, aquest seguiment començarà en el 

següent informe respecte a les formulades per a l’exercici 2015, es per això que no 

tenim cap recomanació al respecte. 

 

 

2 Gestió pressupostària 

 

2.1 Cal fer la conciliació del resultat pressupostari i econòmic.  

 

2.2 Cal ajustar les bases d’execució del pressupost als Estatuts de l’Entitat pel que fa 

als òrgans competents per a aprovar les diferents modificacions pressupostàries.   

 

2.3 Cal demanar a la Intervenció General la seva autorització per tal de tramitar les 

modificacions de crèdit en els casos que sigui necessària. 

 

2.4 Cal dotar provisions per dubtós cobrament quan estiguin comptabilitzats drets, els 

quals siguin de difícil cobrament, d’acord amb la normativa comptable aplicable a 

l’Entitat.   

 

2.5 L’import del compte (409) “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 

Pressupost” a 31 de desembre de 2014, ascendeix a l’import de 2.698.395,17 €, els 

quals s’haurien d’aplicar en el pressupost de l’Entitat a la major brevetat. Per tant, 

aquesta quantitat tot i no estar reflectida en el Romanent de Tresoreria s’ha de tenir en 

compte com a un resultat més d’aquest exercici 2014. 

 

2.6 En el càlcul del Romanent de Tresoreria s’han de tenir en compte les dos magnituts 

anteriors sobretot si quan es faci servir per a finançar incorporacions de romanents de 

crèdit. 
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3 Tancament comptable de l’exercici 2014 

 

3.1 Cal sanejar la situació econòmic financera de l’Entitat per tal de recuperar la situació 

negativa dels fons propis. 

3.2 Cal una correcta comptabilització de la provisió per a riscos i despeses d’acord amb 

el cos de l’informe. 

 

4  Aspectes generals de la contractació administrativa 

 

4.1 L’Entitat ha d’ajustar totes les seves contractacions als preceptes del TRLCSP que 

obliguen a les administracions públiques. 

 

4.2 És necessari que l’Entitat regularitzi tots aquells serveis i subministraments que 

s’estan prestant i adquirint amb omissió del TRLCSP. 

 

4.3 L’Entitat ha de complir amb el que disposa el capítol II de la Llei 26/2010, del 3 

d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, on es regulen els convenis de col·laboració o amb la norma que sigui 

d’aplicació, atenen l’objecte del conveni i la seva naturalesa. 

 

4.4 Cal evitar tramitar com a Convenis de Col·laboració prestacions que son pròpies de 

contractes administratius i que per tant s’han de subjectar a la normativa contractual. 

 

 

7. AL·LEGACIONS 

Dins del termini reglamentari s’han rebut les al·legacions del gerent de l’ATM Camp de 

Tarragona a l’informe provisional (Annex 2). 

 

1. En relació a la al·legació efectuada en el punt 1.2 a la conclusió 2.5 de l’informe 

provisional, aquest fet posterior de data 21 juliol de 2015 segons el qual es va 

comunicar a l’ATM la resolució de l’AEAT favorable en el procediment de gestió 

referent a l’IVA 2013 i la devolució del IVA corresponent al exercici 2014, cal dir que 

d’acord amb la Norma tècnica sobre informes d’auditoria de comptes anuals de 

l’IGAE l’auditor emet el seu informe sobre el comptes amb referència a la data de 

tancament de l’exercici. No obstant, poden succeir dos tipus de fets posteriors, 

d’acord també amb allò previst a la N.R.V 22 del Pla General de Comptabilitat 

Pública: “Els fets posteriors que posin de manifest condicions que ja existien en la 

data de tancament de l’exercici s’han de tenir en compte per a la formulació dels 

comptes anuals o, si s’escau, per a la seva reformulació, sempre abans que els 
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aprovi l’òrgan competent. Aquests fets posteriors han de motivar en els comptes 

anuals, en funció de la seva naturalesa, un ajust, informació en la memòria, o tots 

dos. 

Els fets posteriors al tancament de l’exercici que posin de manifest condicions que no 

existien en la data de tancament d’aquest exercici, no suposen un ajust en els 

comptes anuals. No obstant això, quan els fets siguin de tal importància que si no es 

facilités informació en aquest sentit podria distorsionar-se la capacitat d’avaluació 

dels usuaris dels comptes anuals, s’ha d’incloure en la memòria informació respecte 

a la naturalesa del fet posterior conjuntament amb una estimació del seu efecte o, si 

s’escau, una manifestació sobre la impossibilitat de realitzar l’esmentada estimació. 

En tot cas s’ha d’incloure informació sobre els fets posteriors que afecti l’aplicació del 

principi de gestió continuada”. 

Per tant, un cop els comptes ja han estat formulats i inclosos en el Compte General 

de la Generalitat, entenem que aquest fer favorable s’haurà de tenir en compte en el 

següent exercici i revertir la provisió dotada.  

Si be, es manté la consideració formulada per aquesta intervenció respecte al fet de 

que les provisions esmentades en aquest punt de l’informe s’han de considerar un 

dubtós cobrament i no un possible pagament, així, com les consideracions fetes 

sobre la seva incidència en l’estat de romanent de tresoreria, si bé, la devolució 

produïda posa de manifest la necessitat de revertir la provisió amb les conseqüències 

favorables que això suposarà en tots els estats, que sense dubte s’ha de tenir en 

compte en el moment d’analitzar la situació econòmic-financera de l’entitat. 

 

2. En relació a la al·legació efectuada en el punt 1.2 a la conclusió 3.2 de l’informe 

provisional, es manté la conclusió del informe, si bé estem d’acord amb el argument 

exposat pel serveis tècnics de l’ATM en el sentit de que s’hauria de disposar de 

l’acord original per a avaluar amb tota seguretat l’impacte sobre els comptes anuals. 

 

3. Pel que fa a l’observació formulada en el punt 3.2, a la vista de la mateixa, s’ha 

eliminat de l’informe el comentari respecte a la necessitat de millorar la gestió de la 

tresoreria, d’acord amb els arguments exposats.  

 

4. Pel que fa a l’observació formulada en el punt 3.3 es manté el criteri formulat per la 

intervenció, però es té en compte el argument formulat en el sentit de que sí es tracta 

de un “servei meritat” ha de esser objecte d’una correcta comptabilització que 

reflecteixi patrimonialment aquesta obligació ja assumida per part de l’entitat. 

 

 

La resta d’informació aportada en el tràmit d’al·legacions, excepte en els punts ja 

modificats,  complementa la documentació que es va examinar i no incideix en els 
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criteris seguits per a elaborar la resta de conclusions i recomanacions de l’informe 

provisional, el contingut de les quals no es modifiquen en aquest informe definitiu. 

 

 

 

Javier Requejo García 

Interventor Territorial de Tarragona  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarragona, 29 de juliol de 2015 
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8.  ANNEXOS 
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BALANÇ 

 BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014 
 
 Exercici 2014 Exercici 2013 

 ACTIU 
 A) IMMOBILITZAT 43,73  4.807,79 

 II. Immobilitzacions immaterials 43,73  4.610,40 

 Aplicacions informàtiques 53.614,48  53.614,48 

 215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 53.614,48  53.614,48 

 Amortitzacions -53.570,75  -49.004,08 

 281 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL -53.570,75  -49.004,08 

 III. Immobilitzacions materials 0,00  197,39 

 Altre immobilitzat 3.305,00  3.305,00 

 226 MOBILIARI 328,19  328,19 

 227 EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ 2.976,81  2.976,81 

 Amortitzacions -3.305,00  -3.107,61 

 282 AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL -3.305,00  -3.107,61 

 C) ACTIU CIRCULANT 4.219.718,01  3.178.933,09 

 II. Deutors 2.851.207,92  1.748.621,75 

 Deutors pressupostaris 511.715,41  578.130,91 

 430 DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT 402.966,27  469.381,77 

 431 DEUTORS DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST INGRESSOS TANCATS 108.749,14  108.749,14 

 Deutors no pressupostaris 31.326,56  34.738,07 

 440 DEUTORS PER I.V.A. TRANSFERIT 31.326,56  34.738,07 

 Administracions Públiques 2.307.839,54  1.135.752,77 

 470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES 2.307.839,54  1.135.752,77 

 Altres deutors 326,41  0,00 

 555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 326,41  0,00 

 IV. Tresoreria 1.368.510,09  1.430.311,34 

 570 CAIXA 129,17  15,72 

 571 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS 463.390,82  314.037,34 

 579 FORMALITZACIÓ -5.934,68  4.516,08 

 576 CASH-POOLING 910.924,78  1.111.742,20 

 TOTAL GENERAL (A+B+C) 4.219.761,74  3.183.740,88 
  

 



7 

 

 BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2014 
 
 Exercici 2014 Exercici 2013 
 

 PASSIU 
 A) FONS PROPIS -5.103.622,04  -2.229.312,76 

 III. Resultats d'exercicis anteriors -2.229.312,76  408.661,00 

 120 RESULTATS POSITIUS D'EXERCICIS ANTERIORS -2.229.312,76  408.661,00 

 IV. Resultats de l'exercici -2.874.309,28  -2.637.973,76 

 129 RESULTATS DE L'EXERCICI -2.874.309,28  -2.637.973,76 

 B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 3.232.763,74  743.869,62 

 14 PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 3.232.763,74  743.869,62 

 D) CREDITORS A CURT TERMINI 6.090.620,04  4.669.184,02 

 III. Creditors 6.090.620,04  4.669.184,02 

 Creditors pressupostaris 5.626.490,94  4.370.971,21 

 400 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT 2.698.395,17  2.127.421,74 

 401 CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS 121.954,60  0,00 

 409 CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST 2.806.141,17  2.243.549,47 

 Creditors no pressupostaris 454.146,74  288.143,53 

 410 CREDITORS PER I.V.A. SUPORTAT 454.146,74  288.143,53 

 Administracions Públiques 9.982,36  9.883,28 

 475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES 5.939,24  5.921,75 

 476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS 4.043,12  3.961,53 

 Altres creditors 0,00  186,00 

 554 COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIO 0,00  186,00 

 TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 4.219.761,74  3.183.740,88 
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COMPTE DE RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL 

 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014 
 
 Exercici 2014 Exercici 2013 

 DEURE 
 A) DESPESES 20.862.403,44  20.258.651,52 

 1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE 0,00  0,00 
 FABRICACIÓ 
 2. APROVISIONAMENTS 27.924,39  36.348,69 

 Consum de mercaderies 27.924,39  36.348,69 

 600 COMPRES DE MERCADERIES 27.924,39  36.348,69 

 3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS 8.394.058,32  6.591.054,67 

 Despeses de personal 179.580,33  170.077,32 

 Sous, salaris i assimilats 139.455,23  130.788,67 

 640 SOUS I SALARIS 139.455,23  130.788,67 

 Càrregues socials 40.125,10  39.288,65 

 642 COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'OCUPADOR 40.125,10  39.288,65 

 Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 4.764,06  9.724,33 

 68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS 4.764,06  9.724,33 

 Variació de provisions de tràfic 2.307.839,54  -65.942,10 

 Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables. 2.307.839,54  -65.942,10 

 694 DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES 2.307.839,54  0,00 

 794 PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA 0,00  -65.942,10 

 Altres despeses de gestió 5.901.874,39  6.477.195,12 

 Serveis exteriors 5.901.874,39  6.477.195,12 

 62 SERVEIS EXTERIORS 5.901.874,39  6.477.195,12 

 4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 12.440.420,73  13.565.183,81 

 Transferències i subvencions de capital 12.440.420,73  13.565.183,81 

 6536 SUBVENCIONS CORRENTS A ENTITATS LOCALS 388.157,54  645.806,05 

 6538 SUBVENCIONS CORRENTS A ALTRES 12.052.263,19  12.919.377,76 

 5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 0,00  66.064,35 

 Despeses extraordinàries 0,00  122,25 

 678 DESPESES EXCEPCIONALS 0,00  122,25 

 Despeses i pèrdues d'altres exercicis 0,00  65.942,10 
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 COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2014 
 
 Exercici 2014 Exercici 2013 
 

 HAVER 
 B) INGRESSOS 17.988.094,16  17.620.677,76 

 1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 5.982.388,12  5.343.228,26 

 Prestacions de serveis 5.982.388,12  5.343.228,26 

 Prestacions de serveis en règim de dret privat 5.982.388,12  5.343.228,26 

 705 PRESTACIÓ DE SERVEIS 5.472.881,45  5.343.228,26 

 7590 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS 509.506,67  0,00 

 2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE 0,00  0,00 
 FABRICACIÓ 
 3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 0,00  0,00 

 4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 235.532,19  509.814,18 

 Altres ingressos de gestió 232.877,59  508.732,30 

 Ingressos accessoris i altres de gestió corrente 0,00  508.732,30 

 Excés de provisions de riscos i despeses 232.877,59  0,00 

 790 EXCÉS DE PROVISIÓ PER A RISCOS I DESPESES 232.877,59  0,00 

 Altres interessos i ingressos assimilats 2.654,60  1.081,88 

 Altres interessos 2.654,60  1.081,88 

 769 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 2.654,60  1.081,88 

 5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 11.775.138,06  11.767.589,43 

 Transferències corrents 11.775.138,06  11.767.589,43 

 750 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 11.775.138,06  11.767.589,43 

 6. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS -4.964,21  45,89 

 Ingressos extraordinaris -4.964,21  0,89 

 778 INGRESSOS EXCEPCIONALS -4.964,21  0,89 

 Ingressos i beneficis d'altres exercicis 0,00  45,00 

 DESESTALVI 2.874.309,28  2.637.973,76 
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ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol) 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents de 
compromeses reconegudes pendents de crèdit 

netes pagament 
1 DESPESES DE PERSONAL. 193.187,97  3.500,00  196.687,97  179.580,33  179.580,33  176.080,33  3.500,00  17.107,64 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 5.043.739,36  1.506.562,01  6.550.301,37  6.774.838,66  6.014.441,67  5.886.814,72  127.626,95  535.859,70 

3 DESPESES FINANCERES. 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 11.535.682,73  216.584,94  11.752.267,67  11.548.931,41  11.384.404,20  8.817.135,98  2.567.268,22  367.863,47 

6 INVERSIONS REALS. 3.593,39  700,00  4.293,39  700,00  0,00  0,00  0,00  4.293,39 

TOTAL 16.776.703,45 1.727.346,95 18.504.050,40 18.504.050,40 17.578.426,20 14.880.031,03 2.698.395,17 925.624,20 

 

 

 
SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 

Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) 

Previsions pressupostàries 

Econ. Descripció Previsions Modificacions Previsions Drets Drets anul.lats Drets cancel.lats Drets Recaptació neta Drets pendents Excés / defecte 
inicials definitives reconeguts reconeguts nets de cobrament previsió 

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 5.001.365,39  981.785,45  5.983.150,84  5.983.150,84  762,72  0,00  5.982.388,12  5.705.322,24  277.065,88  -762,72 

4 Transferències corrents. 11.775.138,06  0,00  11.775.138,06  11.775.138,06  0,00  0,00  11.775.138,06  11.649.237,67  125.900,39  0,00 

5 Ingressos patrimonials. 200,00  2.454,60  2.654,60  2.654,60  0,00  0,00  2.654,60  2.654,60  0,00  0,00 

8 Actius financers. 0,00  743.869,62  743.869,62  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -743.869,62 

TOTAL 16.776.703,45 1.728.109,67 18.504.813,12 17.760.943,50 762,72 0,00 17.760.180,78 17.357.214,51 402.966,27 -744.632,34 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2014 

DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 
RECONEGUDES NETES PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 17.760.180,78  17.578.426,20  181.754,58 

b. Altres operacions no financeres 0,00  0,00  0,00 

1. Total operacions no financeres (a+b) 17.760.180,78  17.578.426,20  181.754,58 

2. Actius financers 0,00  0,00  0,00 

3. Passius financers 0,00  0,00  0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 17.760.180,78  17.578.426,20  181.754,58 

AJUSTOS: 

4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 510.992,03 

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 0,00 

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 692.746,61 
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1. Informació General 

 

1.1. NATURALESA DE L’ENTITAT 

El CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA,  AUTORITAT 
TERRITORIAL DE MOBILITAT ( ATMCT), es una entitat de dret públic amb personalitat 
jurídica i patrimoni propi, que es crea a l’empara del que disposen l’article 20 de la Llei 
9/2003 de 13 de juny, de la mobilitat; l’article 55.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i l’article 6 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre , de règim  jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Les administracions que l’integren creen aquest Consorci interadministratiu, de caràcter 
voluntari i per temps indefinit, per a la coordinació del sistema del transport públic de 
viatgers a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de 
Barberà , el Priorat i el Tarragonès. 

L´ATMCT,  està integrada per la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de 
Tarragona, Reus i Valls, com a membres fundadors i els Ajuntaments de Cambrils, 
Salou, Vila-seca , Calafell , Falset i els consells comarcals de l’Alt Camp, Baix Camp, 
Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès com a integrants del Consorci no 
fundadors. 

La composició de  l’ATMCT es pot ampliar amb l’adhesió de nous membres, que ha de 
ser aprovada pel Consell d’Administració, i sense que es requereixi la modificació dels 
Estatuts. Es poden adherir les administracions titulars de serveis públics de transport 
col·lectiu que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, 
el Baix Penedès, la Conca de Barberà , el Priorat i el Tarragonès, així com també la resta 
de municipis i es necessari, en tot cas, que contribueixin al finançament d’aquest sistema 
de transport públic. 

1.2. OBJECTIU 

L´ATMCT té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques 
titulars del serveis i de les infraestructures  del transport públic a les comarques de l’Alt 
Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà , el Priorat i el Tarragonès 
que en formen part, així com la col·laboració amb aquelles altres que  com 
l’Administració Autonòmica estan compromeses financerament o són titulars de serveis 
propis, mitjançant l’elaboració i el seguiment de tots els instruments jurídics, tècnics i 
financers que es considerin convenients, i, en general, la realització de les funcions que li 
siguin encomanades per les entitats que la composen. 

D’acord amb  els seus Estatuts, les funcions de l´ATMCT són les següents: 

• Elaboració de propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i 
l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors 
públics o privats que els presten. 
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• Elaboració  de propostes per a la planificació de les infraestructures de transport 
públic. 

• L’elaboració, la tramitació i l’avaluació dels plans directors de mobilitat. 

• L’emissió d’informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de 
serveis i dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

• La política de tarifes dels serveis de transport públic adherits, que comporta la 
definició del projecte del nou model de sistema de tarifes comú, del seu projecte 
d’implantació i de les seves fases de desenvolupament, si escau. 

• Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat amb especial 
atenció al seguiment de l’evolució dels desplaçaments en transport públic i en 
transport privat. 

• Disseny de la política de finançament per subvenir el dèficit dels serveis i les 
despeses de funcionament de l’estructura de gestió. 

• Creació d’una imatge corporativa del sistema de transport públic  col·lectiu i del 
mateix Consorci amb total respecte i compatibilitat amb les pròpies dels titulars i 
dels operadors. 

• Realització de campanyes de comunicació amb l’objectiu de promoure la 
utilització  del sistema de transport públic entre la població. 

• El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans. 

• L’elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport. 

• Elaboració de propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatius a 
la integració dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu. 

• Establiment de relacions amb altres administracions per al millor compliment de 
les funcions atribuïdes al Consorci de conformitat amb els estatuts. 

• L’aplicació i el finançament de mesures per a l’ús racional del vehicle privat. 

• L’elaboració i el finançament de  propostes per a l’ús  racional de les vies i de 
l’espai públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants o la 
mplantació de carrils reservats per  al transport públic o les bicicletes. 

1.3. FUNCIONAMENT 

Una de les principals funcions de l´ATMCT, es facilitar la mobilitat entre les diferents 
comarques mitjançant un sistema tarifari únic de transport públic. 

Com a norma general, el servei de transport públic de viatgers en cada municipi es 
competència municipal, mentre que els serveis interurbans són competència de la 
Generalitat de Catalunya. Cada administració dóna el servei com creu més convenient, 
sent el model escollit per l’Administració autonòmica mitjançant l’atorgament de 
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concessions a operadors de transport privat. L’Administració local pot optar també per 
prestar el servei mitjançant empreses municipals pròpies, com és el cas dels 
Ajuntaments de Tarragona i Reus.  

La existència del sistema tarifari únic representa per l´ATMCT: 

a. Venda de títols de transport 

La creació per part de l´ATMCT d’una gamma de títols de transport, que expedeix, ven al 
públic i cobra l´ATMCT. Aquesta gamma de títols conviu amb els títols propis de 
cadascun dels operadors de transport públic adherits al sistema. 

Per la venda efectiva d’aquests títols de transport l´ATMCT te contractats una sèrie 
d’agents o canals de venda que actuen com a recaptadors de l´ATMCT i que cobren per 
aquesta tasca una comissió sobre les vendes efectuades. 

El detall  dels contractes amb els agents de venda es reflexa en el punt 2 “Gestió 
indirecta de servis públics” i els imports comptabilitzats per aquesta activitat es 
reflecteixen en l’apartat 17.2  “Ingressos per Serveis” 

b. Distribució dels ingressos 

Els ingressos que l´ATMCT obté per la  venda dels seus títols de transport es 
distribueixen integrament entre els operadors de transport públic adherits al sistema 
d’acord amb un mecanisme basat amb el nombre de validacions de cada tipus de títol 
integrat realitzat per cada un dels operadors del transport adherits al sistema. El 
repartiment ve determinat per la Cambra de Distribució dels Ingressos de la Integració 
Tarifària de l’Autoritat territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona, la qual es reuneix 
mensualment i sobre la que s’aixeca acta. 

L´ATMCT comptabilitza en el capítol 3 d’ingressos, “Prestació de serveis”, els ingressos 
per recaptació, i en el capítol 2 de despeses, “Altres treballs realitzats per altres 
empreses”, la part distribuïda als operadors. La quantitat recaptada no distribuïda es 
reserva com a despeses autoritzades en cas de no conèixer encara el seu destinatari 
final, o com a despeses compromeses en cas de conèixer ja el seu destinatari final. 

c. Compensació 

La existència  del sistema tarifari únic suposa la firma de un conveni d’adhesió al Sistema 
Tarifari Integrat entre l´ATMCT, l’administració titular del servei (Generalitat o 
Ajuntaments o Consells Comarcals) i els operadors del transport públic, pel qual el servei 
donat per l’operador s’integra en el Sistema Tarifari Integrat. Això suposa normalment 
l’alteració dels ingressos tarifaris dels operadors, en comparació amb les condicions 
prèvies a l’inici d’aquest sistema. Per aquest motiu  l´ATMCT compensa als operadors de 
transport públic interurbà a conseqüència del decrement d’ingressos que pugui ocasionar 
l’impacte de la integració tarifària. 

L´ATMCT rep aportacions econòmiques en forma de transferències corrents de les 
administracions que integren el Consorci per el seu propi sosteniment, entre el que es 
troba fer front a aquestes compensacions. 
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Les aportacions rebudes es comptabilitzen en el capítol 4, “Transferències corrents”,  
com ingressos, i les compensacions als operadors també es comptabilitzen en el capítol 
4 com a despeses. Les quantitats no justificades per els operadors però meritades pel 
conveni adient es comptabilitzen  com a  despeses compromeses. 

El detall dels convenis es reflexa en el apartat 2 d’aquesta memòria, “Gestió indirecta de 
serveis públics”, i els imports comptabilitzats es reflecteixen en l’apartat 17 d’aquesta 
memòria. 

1.4. Estructura organitzativa 

Els òrgans de govern de l´ ATMCT previstos en els seus estatuts i reglament de règim 
intern son els següents: 

a) De Govern: 
President o presidenta 
Consell d'administració 
Comitè executiu 

 
b) De gestió: 

Gerent 
 
c) De consulta i participació 

El Consell territorial de la mobilitat de l´ATMCT 
 
d) D'assessorament: 

Comissió tècnica d'operadors de transport públic 
Comissió d'assessorament jurídic 
Comissió tècnica 
Comissió econòmica 

1.5. Nombre mig d'empleats 

El nombre mig d'empleats en l'exercici, tant funcionaris com personal laboral és: 

 

Concepte Nombre mig 
Alts càrrec 0 
Personal eventual gabinets 0 
Personal funcionari 0 
Personal laboral 5 

Total 5 

 

1.6. Principals fonts de finançament de l'entitat 
Segons els estatuts, els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són: 

 
a)  En tot cas les aportacions de les administracions públiques, tant les consorciades 
com d’altres que puguin contribuir al seu finançament 
En aquest sentit les aportacions de les administracions consorciades han de ser fixades 
mitjançant acord del Consell d’Administració, basant-se en el criteri de proporcionalitat en 
relació amb el nivell de serveis de transport que correspongui. 
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b) Subvencions, aportacions o donacions d’entitats de dret públic o privat. 
 
c) Si fa el cas, les cessions del producte d’impostos finalistes. 
 
d) Ingressos obtinguts per la prestació de serveis, del rendiment del seu patrimoni i de 
qualsevol altres que li puguin correspondre d’acord amb les lleis. 
 
e) Excepcionalment, els provinents d’operacions d’endeutament del Consorci, que han 
de ser autoritzats per les administracions consorciades. 
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2. Gestió indirecta de serveis públics 

2.1 XARXA DE VENDA I RECÀRREGA DE TÍTOLS (Recaptació per compte de l’ATM) 

Els contractes vigents al 2014 són els següents: 

Empresa 
Tipus de 
document Objecte del contracte/conveni Data de signatura Vigència conveni 

CSQ - Comercial Servicios 
Quinielas SL Contracte  

Venda i recàrrega dels títols de 
transport  de l'ATM Camp de 
Tarragona 28/07/2009 Prorrogable automàticament 

DTP -  Distribuidor Tarraconense de 
Publicaciones SL Contracte  

Venda i recàrrega dels títols de 
transport  de l'ATM Camp de 
Tarragona 17/03/2009 Prorrogable automàticament 

EMT  - Empresa Municipal de 
Transport Públic de Tarragona SA Conveni 

Venda i recàrrega dels títols de 
transport  de l'ATM Camp de 
Tarragona  04/12/2009 Prorrogable automàticament 

Compañia de Distribución Integral 
Logista SA Contracte  

Venda i recàrrega dels títols de 
transport  de l'ATM Camp de 
Tarragona 01/10/2008 Prorrogable automàticament 

Panini España SA Contracte  

Venda i recàrrega dels títols de 
transport  de l'ATM Camp de 
Tarragona 21/08/2008 Prorrogable automàticament 

Plana - Teresa i José Plana, 
Empresa Plana SL 

Addenda al 
conveni d'adhesió 

Venda i recàrrega dels títols de 
transport  de l'ATM Camp de 
Tarragona 21/06/2011 Prorrogable automàticament 

TPP i Domènech - Transports 
Públics del Priorat i Domènech SL Conveni 

Venda i recàrrega dels títols de 
transport de l'ATM Camp de 
Tarragona 25/07/2013 Prorrogable automàticament 
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2.2 OPERADORS DE TRANSPORT PÚBLIC 

Els convenis signats amb els operadors de transport públic per l’adhesió al Sistema Tarifari Integrat, i vigents a 31 de desembre de 2014, 
són el següents: 

Empresa Tipus de document Objecte del contracte/conveni Data de signatura Vigència conveni 
Cintoi Bus SA Conveni adhesió al STI Distribució dels ingressos per vendes títols de 

transport de la integració tarifària 
15/03/2010 Prorrogable 

automàticament 
 

EMT  - Empresa 
Municipal de Transport 
Públic de Tarragona SA 

Conveni adhesió al STI Distribució dels ingressos per vendes títols de 
transport de la integració tarifària 

01/07/2010 Prorrogable 
automàticament 

Reus Transports Públics 
SA 

Conveni adhesió al STI Distribució dels ingressos per vendes títols de 
transport de la integració tarifària 

16/12/2010 Prorrogable 
automàticament 
 

Autocars del Penedès SA Conveni adhesió al STI Distribució dels ingressos per vendes títols de 
transport  i compensació per decrement d'ingressos 
de la integració tarifària  

16/07/2009 Prorrogable 
automàticament 

Autocars Poch SA Conveni adhesió al STI Distribució dels ingressos per vendes títols de 
transport  i compensació per decrement d'ingressos 
de la integració tarifària  

16/07/2009 Prorrogable 
automàticament 

La Hispano de Fuente  
En-Segures SA - HIFE 

Conveni adhesió al STI Distribució dels ingressos per vendes títols de 
transport  i compensació per decrement d'ingressos 
de la integració tarifària  

16/07/2009 Prorrogable 
automàticament 

La Hispano Igualadina SL Conveni adhesió al STI Distribució dels ingressos per vendes títols de 
transport  i compensació per decrement d'ingressos 
de la integració tarifària  

18/11/2009 Prorrogable 
automàticament 

Teresa y José Plana, 
Empresa Plana SL 

Conveni adhesió al STI Distribució dels ingressos per vendes títols de 
transport  i compensació per decrement d'ingressos 
de la integració tarifària  

16/07/2009 Prorrogable 
automàticament 

Transports Públics del 
Priorat i Domènech SL 

Conveni adhesió al STI Distribució dels ingressos per vendes títols de 
transport  i compensació per decrement d'ingressos 
de la integració tarifària  

16/07/2009 Prorrogable 
automàticament 
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3. Bases de presentació dels comptes 

3.1 Principis comptables 

D’acord amb els actuals Estatuts del Consorci aprovats per l’Acord “GOV /93/2010 d’11 
de maig, d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic del 
Camp de Tarragona”, la comptabilitat del Consorci s’ha d’ajustar al que estableix el Pla 
general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, “Ordre de 28 d’agost de 
1.996, per la qual s’aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de 
Catalunya”. 

3.2 Comparació de la informació 

La informació corresponent a l'exercici 2014 es mostra comparativa amb la de l'exercici 
anterior. 

3.3 Canvis en criteris de comptabilització 
 

No hi ha canvis 
 

3.4 Estat i comptes anuals 

Els estats i comptes anuals de l’exercici 2014 són els següents: 

 Liquidació del Pressupost 

 Balanç de Situació 

 Compte de Resultats 

 Memòria 

a) Els saldos dels estats i comptes anuals són coincidents amb els que figuren als registres 
de comptabilitat de l´ATMCT. 

b) A manca d’indicació en contrari, els imports monetaris d’aquesta memòria s’expressen 
en euros. 

4. Normes de valoració 

Les normes de valoració més rellevants aplicades en la preparació i  presentació dels 
estats i comptes anuals són les següents: 

4.1  Immobilitzat immaterial 

Els imports que figuren en aquest epígraf del Balanç de Situació s'han registrat al cost 
d'adquisició que han representat per a l'entitat, amortitzant-los en funció del període de 
durada dels mateixos o en funció de la seva vida útil. 
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4.2  Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general, inversions gestionades i patrimoni  
públic del sòl.  

A l'establir els criteris de valoració dels béns registrats en aquest epígraf, s'han tingut en 
compte el tipus d'actiu que es tracti i la forma d'adquisició del mateix. 

Amb caràcter general s'ha seguit el criteri de preu d'adquisició, tenint-se en compte, en el 
seu cas,  les correccions valoratives necessàries. 

Així, en els supòsits d'adquisició onerosa, la valoració de l'immobilitzat ha estat la de  
preu d'adquisició més totes aquelles despeses necessàries per a la seva posada en  
funcionament. 

Si l'element patrimonial registrat prové d'una adquisició lucrativa, aquest ha estat valorat 
pel valor venal del mateix en el moment de la seva adquisició. S'entén per valor venal 
d'un bé el preu que estaria disposat a pagar un adquirent eventual, tenint en compte 
l'estat i el lloc en què es trobi dit bé, considerant, a més la situació del subjecte i 
suposant la continuïtat de l'explotació del bé. El valor venal d'un bé ha estat determinat 
mitjançant taxació de perits especialitzats, valors mitjos de mercats organitzats, llistes de 
preus de proveïdors habituals o altres procediments generalment acceptats. 

La baixa de les inversions en infraestructures i bens destinats a l’ús general, amb càrrec 
al compte de “Patrimoni lliurat a l’ús general”, es registra comptablement quan les 
inversions han finalitzat totalment. 

Amortitzacions 

La dotació anual que es realitza, expressa la distribució del preu d'adquisició o cost de 
producció durant la vida útil estimada de l'immobilitzat havent resultat els següents 
percentatges d'amortització anual: 

 

Percentatge d'amortització anual Coef. 
Aplicacions informàtiques 25 
Construccions 2 
Instal.lacions tècniques 8 
Maquinària 8 
Mobiliari 25 
Equips per a processos d'informació 25 
Elements de transport 16 

 

Les inversions de l’exercici es comencen a  amortitzar des del moment en que entren en 
funcionament. 

No estaran subjectes a amortització els següents béns: 

• Els integrants del domini públic natural. 

• Els terrenys i béns naturals, tant els d’ús públic com els comunals, tret que 
tinguessin una vida útil limitada per a l'Entitat. 
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• Les inversions destinades a l'ús general. 

• Els integrats en el Patrimoni Històric, en tant no s'utilitzin per l'Entitat per a la 
prestació de béns i serveis o per a fins administratius. 

Costos d'ampliació, modernització i millores 

En funció de la seva importància relativa, els costos d'ampliació, modernització i millora 
s’incorporaran a l'immobilitzat corresponent en els casos que suposin un  allargament de 
la vida útil estimada de l'actiu. En tot cas, l'’mport capitalitzat té com límit màxim el valor 
de mercat dels respectius elements de l'immobilitzat material. Les reparacions que no 
signifiquin una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment son carregades 
directament al compte de resultats. 

Els estudis corresponents a projectes d’inversió s’imputen a despesa en l’exercici que es 
realitzen, llevat que es rebin ingressos específics per al seu finançament. En aquest cas, 
es registren als epígrafs d’immobilitzat ( cost ) i Subvencions de capital ( fiançament). 

4.3  Inversions financeres 

Les operacions registrades en aquest epígraf figuren valorades a preu d'adquisició, 
incloses les despeses inherents a les mateixes i, en el seu cas, el cost dels drets de 
subscripció.   

Es doten les oportunes provisions per depreciació dels valors mobiliaris quan es 
produeixen les següents circumstàncies: 

• Per als títols cotitzats en borsa de renda fixa o variable, quan el valor de mercat 
és inferior al d'adquisició, excepte l'indicat en l'apartat següent. S'entén per valor 
de mercat el més baix entre el valor mig de cotització de l'últim trimestre o el de 
l'últim dia de l'exercici. 

• Per als títols no cotitzats, es provisiona l'excés de cost d'adquisició sobre el valor 
teòric comptable de les participacions, corregit per l’import de les plusvàlues 
tàcites adquirides que encara subsisteixen al tancament de l'exercici.  

No hi ha cap participació en cap  entitat. 

4.4  Deutes, distingint a curt i a llarg termini 

Els deutes es comptabilitzen pel seu valor nominal, classificant-se en deutes a curt o a 
llarg termini en funció de si vencen abans del termini d'un any contat a partir de la data 
del balanç de situació o vencen en el termini posterior. Els interessos que puguin reportar 
dites deutes es comptabilitzen en l'exercici en què s'incorren. Actualment tots els deutes 
son a curt termini. 

4.5  Deutors 

Correspon al valor nominal dels drets pendents de cobrament els quals són, en tots els 
casos, amb venciment a curt termini. La determinació de la quantia dels drets de difícil o 
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impossible recaptació es tracten segons l'antiguitat del deute  de una manera 
individualitzada.. 

4.6  Ingressos i Despeses 

Els ingressos i despeses són registrats a la comptabilitat financera atenent als principis 
de l´acreditament i de correlació d’ingressos i despeses, independentment del moment 
en que es cobren o es paguen, i d’aquell en què se’n produeixi el reconeixement 
pressupostari. 

Seguint el principi de prudència, l´ATMCT comptabilitza el beneficis realitzats en la data 
del tancament de l’exercici, mentre que els riscos i pèrdues previsibles, inclòs eventuals, 
es comptabilitzen en quan són coneguts.  

D’altra banda, els ingressos i despeses s’incorporen a la Liquidació Pressupostària en el 
moment en què es produeix l’acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i 
obligacions.  

Es reconeixen també com a crèdits compromesos aquells que són coneguts però que 
encara no han  tingut el seu reconeixement en acte administratiu. 

4.7  Impost sobre Societats 

D’acord amb la naturalesa de l´ATMCT i en aplicació de la Llei de l’Impost sobre 
Societats, aquesta es troba exempta de l’Impost i no està subjecta a retencions a compte 
pels rendiments financers que obtingui. 

4.8  Medi ambient 

Les despeses derivades de les actuacions que tenen per objecte la protecció i millora del 
medi ambient es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l’exercici en que 
s’incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d’actuacions per 
a minimitzar l’impacte ambiental i la protecció i millora del medi ambient, es 
comptabilitzen com a major valor de l’immobilitzat. 

5. Inversions destinades a l’ús general 

No aplicable. 
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6. Immobilitzacions immaterials 

 

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat els següents durant l'exercici: 

 

  
IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS a 31/12/2014 

 
 Compte Descripció Saldo inicial Entrades o dotacions Augments per Sortides, baixes o Disminucions per Saldo final 
 transferències o traspàs reduccions transferències o traspàs a 
 d'un altre compte un altre compte 

 215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 53.614,48  0,00  0,00  0,00  0,00  53.614,48 

 TOTAL IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS 53.614,48  0,00  0,00  0,00  0,00  53.614,48 

 AMORTITZACIÓ ACUMULADA -49.004,08  -4.566,67  0,00  0,00  0,00  -53.570,75 

 IMMOBILITZAT IMMATERIAL NET 4.610,40  -4.566,67  0,00  0,00  0,00  43,73 
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7. Immobilitzacions materials 

 

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat els següents durant l'exercici:  

 

  
IMMOBILITZACIONS MATERIALS a 31/12/2014 

 
 Compte Descripció Saldo inicial Entrades o dotacions Augments per Sortides, baixes o Disminucions per Saldo final 
 transferències o traspàs reduccions transferències o traspàs a 
 d'un altre compte un altre compte 

 226 MOBILIARI 328,19  0,00  0,00  0,00  0,00  328,19 

 227 EQUIPS PER A PROCESSAMENTS D'INFORMACIÓ 2.976,81  0,00  0,00  0,00  0,00  2.976,81 

 TOTAL IMMOBILITZACIONS MATERIALS 3.305,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.305,00 

 AMORTITZACIÓ ACUMULADA -3.107,61  -197,39  0,00  0,00  0,00  -3.305,00 

 IMMOBILITZAT MATERIAL NET 197,39  -197,39  0,00  0,00  0,00  0,00 
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8. Inversions gestionades 

No aplicable. 

  

9. Patrimoni públic del sòl 

No aplicable. 

 

10. Inversions financeres 

No aplicable. 

 

11. Existències 

No aplicable. 
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12. Tresoreria 

El resum dels moviments realitzats en l’exercici és: 

 

  
TRESORERIA a 31/12/2014 

 
 Compte Descripció Saldo inicial Cobraments Pagaments Saldo final 

 570 CAIXA 15,72  2.570,37  2.456,92  129,17 

 571 BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS 314.037,34  25.637.313,38  25.487.959,90  463.390,82 

 576 CASH-POOLING 1.111.742,20  10.893.064,16  11.093.881,58  910.924,78 

 579 FORMALITZACIÓ 4.516,08  9.699.312,95  9.709.763,71  -5.934,68 

 TOTAL TRESORERIA 1.430.311,34  46.232.260,86  46.294.062,11  1.368.510,09 

 

12.1. Cash pooling 

Amb data 3 de maig de 2010, es signà un Protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consorci per l’adhesió d’aquest 
al model de gestió de tresoreria corporativa a de la Generalitat de Catalunya, basat en un sistema de Cash Pooling. 

Aquest conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals l’ATMCT operarà dins el model de gestió de la   
Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya. 
 
El model de gestió de tresoreria mitjançant el cash-pooling, incideix en les següents àrees: 

 
• Gestió de comptes tresorers de la Tresoreria Corporativa. 
• Gestió de comptes operatius de les Entitats públiques. 
• Gestió de previsions d’ingressos i pagaments de les Entitats públiques. 

  
      El sistema distingeix entre el compte tresorer de la Tresoreria Corporativa i el compte operatiu de l’Entitat pública. 
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a) Compte tresorer: 
 

Té la consideració de compte tresorer, el compte de crèdit  de titularitat de la Tresoreria Corporativa. Aquest compte és el que 
distribuirà els saldos necessaris per a fer front a les necessitats de pagaments diaris de cadascun dels comptes operatius 
d’acord amb els límits establerts diàriament per a cadascun d’ells. Al final del dia, recollirà i centralitzarà els saldos existents en 
cadascun dels comptes operatius. 

 
b) Comptes Operatius:  

 
Tenen la consideració de comptes operatius aquells comptes bancaris en els que s’enregistren els pagaments i cobraments 
que es produeixen en l’operativa diària de l’Entitat pública. Al final del dia s’hi anotaran les operacions de traspàs de fons 
agrupades per data valor i data operació, derivades del procés d’arrossegament de saldos del cash-pooling. Tindran saldo a 
zero amb data valor i data operació. L’accés a aquests comptes quedarà restringit a l’Entitat pública a la que pertanyin. 

  
c) L’arrossegament de saldos: 

 
Els arrossegaments de saldos entre els comptes operatius de les Entitats públiques i el compte tresorer de la Tresoreria 
Corporativa seran gestionats per l’Entitat Financera  BBVA. 

 

12.2. Formalització 
 

És el compte destinat a recollir els cobraments i pagaments derivats de la integració tarifària que es compensen sense que 
existeixi un moviment real d’efectiu. 
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13. Fons propis 

Els moviments produïts en els comptes que componen aquest epígraf, presenten el següent resum: 

 

  
FONS PROPIS a 31/12/2014 

 
 Compte Descripció Saldo inicial Entrades o dotacions Augments per Sortides, baixes o Disminucions per Saldo final 
 transferències o traspàs reduccions transferències o traspàs a 
 d'un altre compte un altre compte 

 120 RESULTATS POSITIUS D'EXERCICIS ANTERIORS -2.229.312,76  0,00  0,00  0,00  0,00  -2.229.312,76 

 129 RESULTATS DE L'EXERCICI 0,00  17.988.094,16  0,00  20.862.403,44  0,00  -2.874.309,28 

 TOTAL FONS PROPIS -2.229.312,76  17.988.094,16  0,00  20.862.403,44  0,00  -5.103.622,04 
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14. Informació sobre l’endeutament 

14.1. Passius financers a llarg i curt termini 

L’entitat no té cap passiu financer. 

14.2. Avals concedits 

L’entitat no té avals concedits. 

 

15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics 

No aplicable a aquesta entitat 

 

16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria 

El resum per conceptes de les operacions no pressupostàries realitzades durant l'exercici és: 

16.1. Deutors 
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OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

 
 DEUTORS a 31/12/2014 
 
 Compte Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo Càrrecs realitzats en Total deutors Abonaments Deutors pendents 
 inicial l'exercici realitzats en de cobrament a 
 l'exercici 31/12/2014 
 440 DEUTORS PER I.V.A. TRANSFERIT 34.738,07  -76,28  654.487,70  689.149,49  657.822,93  31.326,56 

 470 HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES 1.135.752,77  0,00  1.172.086,77  2.307.839,54  0,00  2.307.839,54 

 472 HISENDA PÚBLICA, I.V.A. SOPORTAT 0,00  0,00  1.826.498,19  1.826.498,19  1.826.498,19  0,00 

 TOTAL 1.170.490,84  -76,28  3.653.072,66  4.823.487,22  2.484.321,12  2.339.166,10 

 

16.2. Creditors 

 

  
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

 
 CREDITORS a 31/12/2014 
 
 Compte Descripció Saldo a 1 de gener Modificacions saldo Abonaments Total creditors Càrrecs realitzats en Creditors pdts. de 
 inicial realitzats en l'exercici pagament a 
 l'exercici 31/12/2014 
 410 CREDITORS PER I.V.A. SUPORTAT 288.143,53  0,00  1.826.498,19  2.114.641,72  1.660.494,98  454.146,74 

 475 HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES 5.921,75  0,00  22.744,27  28.666,02  22.726,78  5.939,24 

 476 ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS 3.961,53  0,00  48.291,79  52.253,32  48.210,20  4.043,12 

 477 HISENDA PÚBLICA, IVA TRANSFERIT 0,00  -76,28  654.487,70  654.411,42  654.411,42  0,00 

 TOTAL 298.026,81  -76,28  2.552.021,95  2.849.972,48  2.385.843,38  464.129,10 
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16.3. Partides pendents d'aplicació. Cobraments 

No hi ha cobraments pendents d’aplicació 

16.4. Partides pendents d'aplicació. Pagaments 

Els pagaments pendents d’aplicació a 31.12.2014 són: 

 

  
OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

 
 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAMENTS a 31/12/2014 
 
 Compte Descripció Pagaments pdts. Modificacions saldo Pagaments Total pagaments Pagaments aplicats Pagaments pdts. 
 aplicació a 1 de inicial realitzats en pdts. aplicació en l'exercici d'aplicació a 
 gener l'exercici 31/12/2014 
 555 PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 0,00  0,00  3.190,84  3.190,84  2.864,43  326,41 

 TOTAL 0,00  0,00  3.190,84  3.190,84  2.864,43  326,41 
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17. Ingressos i despeses 

17.1. Transferències corrents rebudes 

Les transferències corrents reconegudes durant l’exercici són: 

Import 
Partida Ens origen reconegut 
4100004 Generalitat ( Departament Territori i Sostenibilitat ) 10.893.064,16
4600001 De l’Ajuntament de Tarragona 349.787,86
4600002 De l’Ajuntament de Reus 273.324,32
4600003 De l’Ajuntament de Cambrils 75.900,39
4600004 De l’Ajuntament de Valls 62.436,88
4600005 De l’Ajuntament de Salou 61.002,93
4600006 De l’Ajuntament de Vila-seca 48.697,02
4600007 D'altres corporacions locals 10.924,50

  Total transferències corrents 11.775.138,06

17.2. Ingressos de serveis 
 

Els ingressos per serveis reconeguts de l’exercici són: 
 

Partida Concepte Import reconegut 
3190009 Prestació d’altres serveis 5.472.881,45
3990009 Altres ingressos diversos 509.506,67

  Total ingressos de serveis 5.982.388,12
    

Els ingressos de la partida 319.0009 corresponen a la recaptació en concepte de la 
venda i recàrrega de títols realititzada pels agents que conformen el canal de vendes i 
que a l’exercici 2014 han estat: 

Mes 
Venda targetes s/IVA Venda Títols S/iva Total Vendes s/IVA 

CSQ 760,75 150.530,11 151.290,86
DTP 2.912,81 314.214,92 317.127,73
EMT 35.217,77 1.010.540,05 1.045.757,81
LOGISTA 32.529,74 1.110.342,90 1.142.872,64
PANINI 11.578,91 951.974,50 963.553,41
PLANA 99.637,19 1.923.850,41 2.023.487,60
CANON 0,00 2.492,64 2.492,64
TPPD 104,13 7.778,91 7.883,04
TOTALS XARXA 182.741,30 5.471.724,43 5.654.465,73

17.3. Transferències i subvencions concedides 

Les subvencions i transferències més significatives concedides per l'entitat durant 
l'exercici han estat: 
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Partida Ens receptor Import 
4600001 Corporacions locals 53.057,73

4690001 Altres ens depenents de corporacions locals 285.893,85

4700001 A entitats privades 11.045.452,62

  TOTAL  11.384.404,20

 

a) Transferències corrents i subvencions a corporacions locals: 

Entitat Pla de Mobilitat Urbana 
Ajuntament de Tarragona  53.057,73

 TOTAL                                                                                53.057,73

 

b) Transferències corrents i subvencions a altres ens depenents de 
corporacions locals 

Operador   Contracte programa 2014  

 EMT  163.939,25

 Reus Transport  121.954,60

         TOTAL                                                                285.893,85

 

c) Transferències corrents i subvencions a empreses privades: 

Operador Compensació 
Contracte 

progma 2013 Contracte programa 2014 
total 

operador 

 Autocars del Penedès SA  299.712,90 0,00 0,00 299.712,90

 La Hispano de Fuente 
En-Segures SL  62.167,30 0,00 0,00 62.167,30

 La Hispano Igualadina 
SL  928.112,39 12.565,12 25.130,24 965.807,75

 Teresa y José Plana, 
Empresa Plana SA  9.565.179,45 28.579,05 67.072,52 9.660.831,02

 Transports Públics del 
Priorat i Domènech SL  10.227,76 14.381,63 32.324,30 56.933,69
 TOTAL  10.865.399,80 55.525,80 124.527,06 11.045.452,66

 

18. Informació sobre valors rebuts en dipòsit 

No aplicable en aquesta entitat. 
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19. Quadre de finançament 

Els recursos financers obtinguts en l'exercici, així com la seva aplicació o ocupació i 
l'efecte que han produït tals operacions sobre el capital circulant, es presenta a 
continuació. 

 

  
QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2014 

 
 Exercici 2014 Exercici 2013 

 1. Recursos aplicats en operacions de gestió 20.857.639,38  20.314.869,29 

 a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00  0,00 

 b) Aprovisionaments 27.924,39  36.348,69 

 c) Serveis exteriors 5.901.874,39  6.477.195,12 

 d) Tributs 0,00  0,00 

 e) Despeses de personal i prestacions socials 179.580,33  170.077,32 

 f) Transferències i subvencions 12.440.420,73  13.565.183,81 

 g) Despeses financeres 0,00  0,00 

 h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals 0,00  66.064,35 

 i) Dotació provisions d'actius circulants 2.307.839,54  0,00 

 2. Pagaments pendents d'aplicació 0,00  0,00 

 3. Despeses amortitzables 0,00  0,00 

 4. Adquisicions i altres altes de immobilitzat 0,00  0,00 

 a) Invers. destinades a l'ús general 0,00  0,00 

 b) Invers. immaterials 0,00  0,00 

 c) Invers. materials 0,00  0,00 

 d) Invers. gestionades 0,00  0,00 

 e) Patrimoni Públic del Sòl 0,00  0,00 

 f) Invers. financeres 0,00  0,00 

 5. Disminucions directes de patrimoni 0,00  0,00 

 a) En adscripció  0,00  0,00 

 b) En cessió 0,00  0,00 

 c) Entregat a l'ús general 0,00  0,00 

 6. Cancel.lació o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini 0,00  0,00 

 a) Emprèstits i altres passius 0,00  0,00 

 b) Por préstecs rebuts 0,00  0,00 

 c) Altres conceptes 0,00  0,00 

 7. Provisions per a riscos i despeses 743.869,62  0,00 

 TOTAL APLICACIONS 21.601.509,00  20.314.869,29 
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QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2014 

 
 Exercici 2014 Exercici 2013 
 

 1. Recursos procedents d'operacions de gestió 17.755.216,57  17.686.619,86 

 a) Vendes i prestacions de serveis 5.472.881,45  5.343.228,26 

 b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00  0,00 

 c) Ingressos tributaris 0,00  0,00 

 d) Ingressos urbanístics 0,00  0,00 

 e) Transferències i subvencions 12.284.644,73  12.276.321,73 

 f) Ingressos financers 2.654,60  1.081,88 

 g) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals -4.964,21  45,89 

 h) Provisions aplicades d'actius circulants 0,00  65.942,10 

 2. Cobraments pendents d'aplicació 0,00  0,00 

 3. Increments directes de patrimoni 0,00  0,00 

 a) En adscripció 0,00  0,00 

 b) En cessió 0,00  0,00 

 4. Deutes a llarg termini 0,00  0,00 

 a) Emprèstits i passius anàlegs 0,00  0,00 

 b) Préstecs rebuts 0,00  0,00 

 c) Altres conceptes 0,00  0,00 

 5. alienacions i altres baixes d'immobilitzat 0,00  437,95 

 a) Invers. destinades a l'ús general 0,00  0,00 

 b) Invers. immaterials 0,00  0,00 

 c) Invers. materials 0,00  437,95 

 d) Patrimoni Públic del Sòl 0,00  0,00 

 e) Invers. financeres 0,00  0,00 

 6. Cancel.lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzats financers 0,00  0,00 

 TOTAL ORÍGENS 17.755.216,57  17.687.057,81 
 EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS 3.846.292,43  2.627.811,48 
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QUADRE DE FINANÇAMENT 

 
 Exercici 2014 Exercici 2013 
 
 AUGMENTS DISMINUCIONS AUGMENTS DISMINUCIONS 

 1. Existències 0,00  0,00  0,00  0,00 

 2. Deutors 1.169.001,67  66.415,50  65.942,10  78.368,50 

 a) Pressupostaris 0,00  66.415,50  0,00  48.434,54 

 b) No pressupostaris 1.169.001,67  0,00  0,00  29.933,96 

 c) Per administració de recursos de altres ens 0,00  0,00  0,00  0,00 

 d) Variació de provisions 0,00  0,00  65.942,10  0,00 

 3. Creditors 0,00  1.421.622,02  0,00  2.926.793,19 

 a) Pressupostaris 0,00  1.255.519,73  0,00  2.785.853,54 

 b) No pressupostaris 0,00  166.102,29  0,00  140.939,65 

 c) Per administració de recursos d'altres ens 0,00  0,00  0,00  0,00 

 4. Inversions financeres temporals 0,00  0,00  0,00  0,00 

 5. Emprèstits i altres deutes a curt termini 0,00  0,00  0,00  0,00 

 a) Emprèstits i altres emisions 0,00  0,00  0,00  0,00 

 b) Préstecs rebuts i altres conceptes 0,00  0,00  0,00  0,00 

 6. Altres comptes no bancàries 186,00  0,00  0,00  186,00 

 7. Tresoreria 113,45  61.914,70  1.055.058,99  33,21 

 a) Caixa 113,45  0,00  0,00  33,21 

 b) Bancs i institucions de crèdit 0,00  61.914,70  1.055.058,99  0,00 

 8. Ajustos per periodificació 0,00  0,00  0,00  0,00 

 TOTAL 1.169.301,12  1.549.952,22  1.121.001,09  3.005.380,90 
 VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT -380.651,10  -1.884.379,81 
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20. Informació pressupostària 

A continuació es presenta la informació pressupostària corresponent a aquest exercici. 

20.1. Exercici corrent 

a) Pressupost de despeses 

a.1.) Modificacions de crèdit 

Les modificacions pressupostàries realitzades presenten el següent resum: 

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT 

Resum General per Capítols: Capítol 

Transferències de crèdit 

Econ. Descripció Crèdits Suplements de Ampliacions de Transferències Transferències Incorporacions Crèdits generats Baixes per Ajustos per Total 
extraordinaris crèdit crèdit de crèdit de crèdit de romanents per ingressos anul.lació pròrroga modificacions 

positives negatives de crèdit 
1 DESPESES DE PERSONAL. 0,00  0,00  0,00  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00 

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 0,00  0,00  0,00  0,00  -3.500,00  526.584,68  983.477,33  0,00  0,00  1.506.562,01 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  216.584,94  0,00  0,00  0,00  216.584,94 

6 INVERSIONS REALS. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  700,00  0,00  0,00  0,00  700,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 3.500,00 -3.500,00 743.869,62 983.477,33 0,00 0,00 1.727.346,95 
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a.2.) Romanents de crèdit 

Els romanents de crèdit del pressupost són: 

ROMANENT DE CRÈDIT

Romanents compromesosRomanents no compromesos
Exer. Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Incorporables No Incorporables Incorporablesorporables
2014 0 523 1320002 01 PERSONAL LABORAL 0,00 0,00 13.185,85 0,00

2014 0 523 1510001 01 GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORDINARIS 0,00 0,00 -3.500,00 0,00

2014 0 523 1600001 01 SEGURETAT SOCIAL 0,00 0,00 7.421,79 0,00

2014 0 523 2000002 01 ALTRES LLOGUERS I CÀNONS DE TERRENYS, BÉNS N 0,00 0,00 96,66 0,00

2014 0 523 2020001 01 LLOGUERS I CÀNONS D'EQUIPS DE PROCÉS DE DADE 0,00 0,00 17.066,67 0,00

2014 0 523 2120003 01 MANTENIMENT D'APLICACIONS INFORMÀTIQUES 2.117,25 0,00 -4.990,60 0,00

2014 0 523 2200001 01 MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 -11,82 0,00

2014 0 523 2200002 01 PREMSA. REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACION 0,00 0,00 728,85 0,00

2014 0 523 2210001 01 AIGUA I ENERGÍA 0,00 0,00 96,66 0,00

2014 0 523 2210006 01 COMPRES DE MERCADERIES I MATERIES PRIMERES 0,00 0,00 52.764,61 0,00

2014 0 523 2210089 01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 0,00 0,00 96,66 0,00

2014 0 523 2220001 01 DESPESES POSTALS, MISSATGERIA I ALTRES SIMILA 0,00 0,00 4.135,52 0,00

2014 0 523 2220002 01 COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEU I DA 2.510,08 0,00 15.606,37 0,00

2014 0 523 2220003 01 COMUNICACIONS MITJANÇANT SERVEIS DE VEU I DA 0,00 0,00 4.342,63 0,00

2014 0 523 2240001 01 DESPESES D'ASSEGURANCES 3.821,40 0,00 -3.007,37 0,00

2014 0 523 2260001 01 EXPOSICIONS, CERTÀMENS I ALTRES ACTIVITATS DE 0,00 0,00 88,16 0,00

2014 0 523 2260002 01 ATENCONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES 0,00 0,00 1.449,89 0,00

2014 0 523 2260003 01 PUBLICITAT, DIFUSIÓ I CAMPANYES INSTITCIONALS 860,00 0,00 4.760,00 0,00

2014 0 523 2260005 01 ORGANITZACIÓ DE REUNIONS, CONFERÈNCIES I CUR 0,00 0,00 1.857,19 0,00

2014 0 523 2260007 01 PUBLICACIONS I EDICTES ALS DIARIS OFICIALS 0,00 0,00 1.000,00 0,00

2014 0 523 2260011 01 FORMACIÓ DEL PERSONAL PROPI 0,00 0,00 866,59 0,00

2014 0 523 2260039 01 DESPESES PER SERVEIS BANCARIS 0,00 0,00 10,98 0,00

2014 0 523 2260089 01 ALTRES DESPESES DIVERSES 0,00 0,00 4.474,55 0,00

2014 0 523 2270001 01 NETEJA I SANEJAMENT 0,00 0,00 96,66 0,00

2014 0 523 2270005 01 ESTUDIS I DICTÀMENS 0,00 0,00 3.000,00 0,00

2014 0 523 2270007 01 GESTIÓ DE CENTRES I SERVEIS 0,00 0,00 96,66 0,00

2014 0 523 2270089 01 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRE 751.088,26 0,00 -337.600,48 0,00

2014 0 523 2280001 01 SERVEIS INFORMÀTICS REALITZATS PER ENTITATS D 0,00 0,00 96,66 0,00

2014 0 523 2300001 01 DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS 0,00 0,00 1.280,38 0,00

2014 0 523 2310001 01 ALTRES INDEMNITZACIONS 0,00 0,00 2.360,63 0,00

2014 0 523 2400001 01 DESPESES DE PUBLICACIONS 0,00 0,00 4.700,00 0,00

2014 0 523 3490001 01 ALTRES DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 500,00 0,00

2014 0 523 4600001 01 A CORPORACIONS LOCALS 102.263,69 0,00 100,00 0,00

2014 0 523 4690001 01 A ALTRES ENS DEPENENTS DE CORPORACIONS LOC 0,00 0,00 20.999,99 0,00

2014 0 523 4700001 01 A EMPRESES PRIVADES 62.263,52 0,00 237.762,07 0,00

2014 0 523 4700001 02 A EMPRESES PRIVADES 0,00 0,00 -55.525,80 0,00

2014 0 523 6400001 01 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 0,00 0,00 96,66 0,00

2014 0 523 6500001 01 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCES DE DADES 700,00 0,00 3.496,73 0,00

TOTAL 925.624,20 0,00 0,00 0,00  

a.3.)  Despeses autoritzades i compromeses   
 

A data 31 de desembre de 2014 l’ATMCT té compromeses les seguents despeses: 
 

• Compromeses 
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Despesa compromesa 

Exer. Org. Prg. Eco. Sp. Descripció assentament Document A 
incorporar 

2014 0 523 2120003 01 ALMEX - MANTENIMENT CACs DE AD 2.117,25
          1-11-2014 A 31-10-2015    
2014 0 523 2220002 01 CTTI - SOLUCIONS TIC 2014  AD 20.809,44
2014 0 523 2220002 01 CTTI - REGULARITZACIÓ CONSUM2014 AD -18.299,36
2014 0 523 2240001 01 CHUB - PÒLISSA ARC 18/11/2014 - 18/11/2015 AD 3.821,40
2014 0 523 2260003 01 PRAGMA - MAPA DE LA XARXA INTEGRADA DE L'ATMCT AD 860,00
2014 0 523 2270089 01 ALMEX - MILLORES GESTIÓ TSC AL CAC AD 348,00
2014 0 523 2270089 01 CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE 2014 AD 200,00
2014 0 523 2270089 01 CINTOI - RETORN BESTRETA IT OCTUBRE 2014 AD -200,00
2014 0 523 2270089 01 CAC - COMISSIONS XARXA VENDES DESEMBRE 2014 AD 1.981,22
2014 0 523 2270089 01 TPP - COMISIONS XARXA VENDES DESEMBRE 2014 AD 17,24
2014 0 523 2270089 01 ALMEX - DESENVOLUPAMENT DLL VENDES AD 14.032,35
2014 0 523 2270089 01 CINTOI - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD -200,00
2014 0 523 2270089 01 EMT - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD -40.000,00
2014 0 523 2270089 01 HIFE - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD -6.864,61
2014 0 523 2270089 01 HISPANO - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD -48.132,89
2014 0 523 2270089 01 PENEDÈS - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD -24.944,96
2014 0 523 2270089 01 PLANA - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD -149.210,61
2014 0 523 2270089 01 POCH - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD -500,00
2014 0 523 2270089 01 TPP - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD -1.556,28
2014 0 523 2270089 01 RT - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD -6.000,00
2014 0 523 2270089 01 CINTOI - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD 1.417,14
2014 0 523 2270089 01 EMT - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD 55.047,18
2014 0 523 2270089 01 HIFE - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD 7.052,18
2014 0 523 2270089 01 HISPANO - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD 48.900,22
2014 0 523 2270089 01 PENEDÈS - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD 27.438,77
2014 0 523 2270089 01 PLANA - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD 143.587,71
2014 0 523 2270089 01 POCH - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD 881,50
2014 0 523 2270089 01 TPP - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD 1.520,85
2014 0 523 2270089 01 RT - DISTRIBUCIÓ IT NOVEMBRE AD 7.922,03
2014 0 523 2270089 01 CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD 200,00
2014 0 523 2270089 01 EMT - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD 40.000,00
2014 0 523 2270089 01 HIFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD 5.831,66
2014 0 523 2270089 01 HISPANO - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD 40.381,97
2014 0 523 2270089 01 PENEDÈS - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD 20.864,74
2014 0 523 2270089 01 PLANA - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD 122.978,22
2014 0 523 2270089 01 POCH - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD 500,00
2014 0 523 2270089 01 TPP - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD 1.509,55
2014 0 523 2270089 01 RT - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD 6.000,00
2014 0 523 2270089 01 CINTOI - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD -200,00
2014 0 523 2270089 01 EMT - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD -40.000,00
2014 0 523 2270089 01 HIFE - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD -5.831,66
2014 0 523 2270089 01 HISPANO - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD -40.381,97
2014 0 523 2270089 01 PENEDÈS - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD -20.864,74
2014 0 523 2270089 01 PLANA - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD -122.978,22
2014 0 523 2270089 01 POCH - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD -500,00
2014 0 523 2270089 01 TPP - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD -1.509,55
2014 0 523 2270089 01 RT - RETORN BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE AD -6.000,00
2014 0 523 2270089 01 CINTOI - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2014 AD 1.228,80
2014 0 523 2270089 01 EMT - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2014 AD 49.892,03
2014 0 523 2270089 01 HIFE - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2014 AD 6.382,03
2014 0 523 2270089 01 HISPANO - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2014 AD 42.002,77
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2014 0 523 2270089 01 PENEDÈS - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2014 AD 24.671,56
2014 0 523 2270089 01 PLANA - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2014 AD 122.537,46
2014 0 523 2270089 01 POCH - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2014 AD 852,60
2014 0 523 2270089 01 TPP - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2014 AD 1.505,44
2014 0 523 2270089 01 RT - DISTRIBUCIÓ IT DESEMBRE 2014 AD 6.879,48
2014 0 523 2270089 01 PENEDÈS - PROVISIÓ FONS 2014/2015 AD 6.952,92
2014 0 523 2270089 01 POCH - PROVISIÓ FONS 2014/2015 AD 240,59
2014 0 523 2270089 01 HIFE - PROVISIÓ FONS 2014/2015 AD 1.889,55
2014 0 523 2270089 01 HISPANO - PROVISIÓ FONS 2014/2015 AD 12.183,82
2014 0 523 2270089 01 PLANA - PROVISIÓ FONS 2014/2015 AD 81.102,01
2014 0 523 2270089 01 TPP - PROVISIÓ FONS 2014/2015 AD 438,73
2014 0 523 2270089 01 CINTOI - PROVISIÓ FONS 2014/2015 AD 220,76
2014 0 523 2270089 01 EMT - PROVISIÓ FONS 2014/2015 AD 14.159,42
2014 0 523 2270089 01 RT - PROVISIÓ FONS 2014/2015 AD 6.048,44
2014 0 523 2270089 01 PENEDÈS - TVNC 2014 AD 19.764,14
2014 0 523 2270089 01 POCH - TVNC 2014 AD 683,89
2014 0 523 2270089 01 HIFE - TVNC 2014 AD 5.371,19
2014 0 523 2270089 01 HISPANO - TVNC 2014 AD 34.633,33
2014 0 523 2270089 01 PLANA - TVNC 2014 AD 230.538,04
2014 0 523 2270089 01 TPP - TVNC 2014 AD 1.247,13
2014 0 523 2270089 01 CINTOI - TVNC 2014 AD 627,52
2014 0 523 2270089 01 EMT TVNC 2014 AD 40.249,13
2014 0 523 2270089 01 RT - TVNC 2014 AD 6.048,44
2014 0 523 4600001 01 AJ. VALLS - PMU 2009 AD 36.600,00
2014 0 523 4600001 01 AJ. REUS - PMU AD 42.620,57
2014 0 523 4600001 01 AJ. CAMBRILS - PMU AD 23.043,12
2014 0 523 4700001 01 PLANA - CP-2014 AD 33.536,26
2014 0 523 4700001 01 TPP - CP-2014 AD 16.162,14
2014 0 523 4700001 01 HISPANO - CP-2014 AD 12.565,12
2014 0 523 6500001 01 PRAGMA - SISTEMA RECÀRREGA TÍTOLS INTERNET AD 700,00
          Total despesa compromesa   925.624,20
 

 

L’import total de les despeses compromeses a 31 de desembre de 2014, es finançarà 
amb romanents de tresoreria de l’exercici 2014. 

a.4.)   Execució de projectes de despesa 

No hi ha projectes de despesa inclosos en l’annex d’inversions o finançat amb recursos 
afectats. 

a.5.)   Creditors per operacions pendents d'aplicar al Pressupost  

A 31 de desembre de 2014 les operacions pendents d’aplicar al pressupost de són: 
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DESPESES PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST 
    

Compromisos de despesa pendents d'aplicar al pressupost   
Altres despeses de l'exercici no reconegudes    
a. altres operacions no compromeses pendents d'aplicar al pressupost 1.770.443,20
Compensació octubre 2014 1.015.261,82
Compensació novembre 2014 568.996,20
Compensació desembre 2014 436.144,07
Regularització compensació 2014 -249.958,98

  

   
Altres despeses de d'exercicis anteriors no reconegudes    
a. altres operacions compromeses pendents d'aplicar al pressupost  1.035.697,97

  Obligacions IT pendents d'aplicar al pressupost d'exercici anteriors  1.035.697,97
   

TOTAL OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST 2.806.141,17

 

b) Pressupost d'ingressos 

b.1.) Procés de gestió 

La informació sobre la recaptació neta dels ingressos reconeguts en el pressupost de l'exercici 2014, es mostra en el següent quadre. 

 
  

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT 
 
 Procés de gestió : Recaptació neta (Resum General per Capítols: Capítol) 
 
 Econ. Descripció Recaptació total Devolucions Recaptació neta 
 d'ingrés 
 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 5.705.322,24  0,00  5.705.322,24 

 4 Transferències corrents. 11.649.237,67  0,00  11.649.237,67 

 5 Ingressos patrimonials. 2.654,60  0,00  2.654,60 

 TOTAL 17.357.214,51 0,00 17.357.214,51 
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b.2.) Devolucions d’ingressos 

Sense aplicació en aquest exercici. 

20.2.  Exercicis tancats 

A continuació es presenta informació relativa a la gestió dels drets i obligacions procedents de pressupostos tancats. 

a) Obligacions de pressupostos tancats 

El detall per capítols i exercici de les obligacions reconegudes pendents de pagament procedents de pressupostos tancats és: 

 

  
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS 

 
 Obligacions de pressupostos tancats (Resum per Capítols: Exercici + Capítol) 
 
 Exer. Econ. Descripció Obligacions Modificacions Total Prescripcions Pagaments Obligacions 
 inicials saldo inicial i obligacions realitzats pdts. de 
 anul.lacions pagament 
 2013 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 55.197,29  0,00  55.197,29  0,00  55.197,29  0,00 
 
 2013 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 55.197,29  0,00  55.197,29  0,00  55.197,29  0,00 
 
 2013 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 2.072.224,45  0,00  2.072.224,45  0,00  1.950.269,85  121.954,60 

 2013 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 2.072.224,45  0,00  2.072.224,45  0,00  1.950.269,85  121.954,60 
 
 2013 2.127.421,74 0,00 2.127.421,74 0,00 2.005.467,14 121.954,60 
 
 TOTAL 2.127.421,74 0,00 2.127.421,74 0,00 2.005.467,14 121.954,60 

 

b) Drets a cobrar de pressupostos tancats 

El detall per capítols i exercici de procedència dels drets reconeguts pendents de cobrament d'exercici tancats, es presenta a continuació. 
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SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 

 
 Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Resum per Capítols: Exercici + Capítol) 
 
 Drets anul.lats 

 
 Exer. Econ. Descripció Pendents de Modificacions Anul.lació de Ajornament i Total drets 
 cobrament saldo inicial liquidacions fraccionament anul.lats 
 inicial 
 2012 4 Transferències corrents. 108.749,14  0,00  0,00  0,00  0,00 
 
 2012 108.749,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 2013 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 340.481,38  0,00  0,00  0,00  0,00 

 2013 4 Transferències corrents. 128.900,39  0,00  0,00  0,00  0,00 

 2013 469.381,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 TOTAL 578.130,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

  
SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS 

 
 Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 2) (Resum per Capítols: Exercici + Capítol) 
 
 Drets cancel.lats 

 
 Exer. Econ. Descripció Cobraments en Insolvències Prescripcions Altres causes Total drets Recaptació Pendents de 
 espècie cancel.lats cobrament 
 2012 4 Transferències corrents. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  108.749,14 
 
 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.749,14 
 
 2013 3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  340.481,38  0,00 

 2013 4 Transferències corrents. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  128.900,39  0,00 

 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.381,77 0,00 
 
 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.381,77 108.749,14 
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c) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors 

Sense aplicació 

20.3. Exercicis posteriors 

a) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors 

Els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors corresponen als creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost segons apartat  20.1.a.5) d’aquesta memòria, i són:  

 

CONCEPTE IMPORT 
Compensació octubre 2014 1.015.261,82

Compensació novembre 2014 568.996,29

Compensació desembre 2014 436.144,07

Regularització compensació 2014 -249.958,98

Regularització Compensació IT 2009 Empresa Plana  1.035.697,97

Total compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors 2.806.141,17

 

20.4. Despeses amb finançament afectat 

Sense aplicació en aquest exercici. 

20.5. Romanent de Tresoreria 

El Romanent de Tresoreria de l’exercici comparat amb el de l’exercici anterior, presenta el següent detall. 
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ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014 

 
 IMPORTS ANY 2014 IMPORTS ANY ANTERIOR 2013 

 1. (+) Fons líquids 1.368.510,09  1.430.311,34 

 2. (+) Drets pendents de cobrament 2.850.881,51  1.748.435,75 

 (+) del Pressupost corrent 402.966,27  469.381,77 

 (+) de Pressupostos tancats 108.749,14  108.749,14 

 (+) d'operacions no pressupostàries 2.339.166,10  1.170.490,84 

 (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  186,00 

 3. (-) Obligacions pendents de pagament 3.284.152,46  2.425.448,55 

 (+) del Pressupost corrent 2.698.395,17  2.127.421,74 

 (+) de Pressupostos tancats 121.954,60  0,00 

 (+) d'operacions no pressupostàries 464.129,10  298.026,81 

 (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 326,41  0,00 

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 935.239,14  753.298,54 

 II. Saldos de dubtós cobrament 0,00  0,00 

 III. Excés de finançament afectat 0,00  0,00 

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 935.239,14  753.298,54 
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21. Indicadors 

A continuació es presenten diversos indicadors que mostren l'activitat i la situació de 
l'entitat des dels punts de vista financer-patrimonials, pressupostari i de gestió 

21.1. Indicadors econòmic-financers  

 21.1.1   Indicadors financers i patrimonials      
            
 Permeten conèixer la situació financera de l'entitat 

 LIQUIDESA IMMEDIATA = Fons líquids / Obligacions pendents de pagament 

 SOLVÈNCIA A CURT TERMINI = (Fons líquids + Drets pendents de cobrament) / 

Obligacions pendents de pagament 

21.1.2    Indicadors pressupostaris – Pressupost corrent    
           
 Permeten conèixer l'evolució i gestió del pressupost realitzada durant l'exercici  

 GRAU D’EXECUCIÓ PRESSUPOST DESPESES = [ Obligacions reconegudes netes / 

Crèdits definitius ] 

 REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = [ Pagaments líquids / Obligacions reconegudes 

netes ] 

 ESFORÇ INVERSOR o ÍNDEX D’INVERSIÓ = [ Despeses d’inversió (capítols 6 i 7) / 

Total obligacions reconegudes netes ] 

 PERÍODE MIG DE PAGAMENT = [ Obligacions pendents de pagament / Obligacions 

reconegudes netes] x 365 dies 

 GRAU D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS = [ Drets reconeguts nets / 

Previsions definitives ] 

 REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = [ Recaptació neta / Drets reconeguts nets ] 

 AUTONOMIA FISCAL = Drets reconeguts nets dels capítols 1 a 3 / Drets reconeguts 

nets totals 

 AUTONOMIA = Drets reconeguts nets dels capítols 1 a 3, 5, 6 i 8 / Drets reconeguts 

nets totals 

 PERÍODE MIG DE COBRAMENT = [ Drets pendents de cobrament/ Drets reconeguts 

nets totals] x 365 dies 

 CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA = Resultat 

pressupostari ajustat / Romanent de tresoreria per a despeses generals 

 Resultat pressupostari ajustat (impressió d’estats) 
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 Romanent de tresoreria (impressió d’estats) 

 21.1.3  Indicadors pressupostaris – Pressupost tancat 

 REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = Pagaments realitzats / Saldo inicial d’obligacions ± 

Modificacions i anul·lacions 

 REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = Cobraments realitzats / Saldo inicial de drets ± 

Modificacions i anul·lacions 

 

 

 

22. Esdeveniments posteriors al tancament 

Des de la data de tancament de l’exercici fins a la de confecció d’aquests comptes 
anuals, no s’ha produït camp fet que afecte aquest Comptes Anuals, que per la seva 
importància i significació hagi d’incloure’s en aquest apartat de la memòria.  
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DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
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1 ARQUEIG DE CAIXA 

 

 
ACTA D'ARQUEIG des de 01/01/2014 fins 31/12/2014

Existències inicials Deure HaverExistències finals
RESUM ACTA D'ARQUEIG
Pressupostàries 0,00 18.211.094,89 18.472.092,66 0,00
No pressupostàries 0,00 28.021.165,97 27.821.969,45 0,00

TOTAL 0,00 46.232.260,86 46.294.062,11 0,00
TOTAL COMPTES DE TRESORERIA 1.430.311,34 1.368.510,09

COMPTES DE TRESORERIA
570 CAIXA 15,72 2.570,37 2.456,92 129,17
57101 CAIXA TARRAGONA (854113) -130,80 0,00 0,00 -130,80
57103 LA CAIXA  - SERVICAIXA 5.158,62 2.065,00 22,83 7.200,79
57104 BBVA - CASH-POOLING 0,00 11.093.881,58 11.093.881,58 0,00
57105 LA CAIXA (86396) 309.009,52 14.541.366,80 14.394.055,49 456.320,83
5761 CASH-POOLING - GENERALITAT 1.111.742,20 10.893.064,16 11.093.881,58 910.924,78
57900 FORMALITZACIÓ - CAC 0,00 39.604,21 39.604,21 0,00
57901 FORMALITZACIÓ CSQ 0,00 5.034,18 5.392,79 -358,61
57902 FORMALITZACIÓ DTP 0,00 10.462,37 11.205,92 -743,55
57903 FORMALITZACIÓ LOGISTA 0,00 37.752,62 39.817,82 -2.065,20
57904 FORMALITZACIÓ PANINI 0,00 31.961,93 33.920,51 -1.958,58
57905 FORMALITZACIÓ A. PENEDÈS 0,00 380.773,02 380.773,02 0,00
57906 FORMALITZACIÓ A. POCH 0,00 7.767,57 7.767,57 0,00
57908 FORMALITZACIÓ CINTOI 0,00 6.096,35 6.096,35 0,00
57909 FORMALITZACIÓ EMT 0,00 361.584,29 361.584,29 0,00
57910 FORMALITZACIÓ E. PLANA 0,00 6.657.712,07 6.657.712,07 0,00
57911 FORMALITZACIÓ HIFE 0,00 88.326,43 88.326,43 0,00
57912 FORMALITZACIÓ HISA 5.581,32 817.436,46 823.017,78 0,00
57913 FORMALITZACIÓ RT 0,00 67.847,64 67.847,64 0,00
57914 FORMALITZACIÓ TPP 0,00 20.561,46 20.561,96 -0,50
57917 FORMALITZACIÓ - PLANA (xarxa vendes) -1.065,24 1.165.949,56 1.165.692,56 -808,24
57918 FORMALITZACIÓ TPPD (xarxa vendes) 0,00 263,16 263,16 0,00
57919 FORMALITZACIÓ CANON 0,00 179,63 179,63 0,00

TOTAL COMPTES DE TRESORERIA 1.430.311,34 46.232.260,86 46.294.062,11 1.368.510,09  
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2 CERTIFICATS ENTITATS BANCÀRIES 
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3 CERTIFICAT D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
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Informe d’al·legacions a l’Informe provisional de control 
financer 2014 de l’òrgan interventor 
 
Una vegada revisat l’informe provisional de control financer de l’exercici 2014, realitzat pel senyor 
Javier Requejo Garcia en la seva qualitat de persona designada davant el Consell d’Administració 
de l’ATM per l’òrgan interventor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya com a interventor del Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat 
Territorial de Mobilitat, els serveis tècnics d’aquest Consorci han estimat oportú fer les següents 
al·legacions al citat informe: 
 

1. Observacions, respostes i al·legacions a les conclusions 

1.1. Observacions, resposta i al·legacions a la conclusió 1 
 
Es pren nota de la conclusió de la Intervenció. 
 
 
1.2. Observacions, resposta i al·legacions a la conclusió 2 

 
Conclusió 2.1  
 
Sense comentaris. 
 
 
Conclusió 2.2  
 
Es pren nota de la observació. 
 
 
Conclusió 2.3  
 
Es fa constar que les competències atribuïdes al President del Comitè Executiu estan definides 
a les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2014, aprovades per l’òrgan màxim de 
govern de l’ATM, el Consell d’Administració, en data 20 de desembre de 2013. 
 
Per aquesta raó és consideren les aprovacions de determinades modificacions de crèdit 
atribuïdes al President del Comitè Executiu com legítimes i de ple dret. 
 
Tot i això es pren nota de l’observació de la Intervenció i es proposarà als Òrgans de Govern 
que adeqüin, si s’escau, les Bases d’execució de posteriors exercicis per aquest tipus de 
modificacions. 
 
 
Conclusió 2.4  
 
Pel que fa la conclusió 2.4, cal remarcar que les despeses realitzades durant l’exercici que 
resten pendents d’aplicar al pressupost, provenen d’exercicis anteriors (exercici 2012) i que la 
despesa va ser aplicada a la proposta de pressupost econòmic general del Consorci del 
Transport Públic del Camp de Tarragona per a l’exercici 2013, aprovada per acord de Consell 
d’Administració de data 21 de desembre de 2012.  
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Circumstàncies excepcionals varen derivar en que la proposta de pressupost de l’exercici 2013 
no arribes a aprovar-se mai, funcionant aquell any mitjançant la prorroga del pressupost 2012 de 
la Generalitat de Catalunya, amb el que es va impossibilitar l’aplicació al pressupost del compte 
409 adquirit l’exercici anterior. 
 
Pel que fa l’exercici 2014, l’aplicació del compte 409 va ser contemplada a la proposta de 
memòria del pressupost, però el complex escenari econòmic-financer de l’exercici va 
impossibilitar la seva consolidació. Tot i això, en previsió d’aquesta situació, els òrgans de 
govern de l’entitat varen optar per contemplar l’aplicació d’aquest compte dintre del pressupost 
de l’exercici 2015, aprovat amb la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015. 
 
Donat que aquesta informació es rellevant per entendre la observació realitzada, es demana que 
es faci constar aquests fets en el seu contingut. 
 
 
Conclusió 2.5  
 
Cal destacar els següents fets posteriors al tancament: en data 21 de juliol de 2015, l’AEAT va 
comunicar a l’ATM la resolució a favor del Consorci del Transport Públic del Camp de 
Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat del procediment de gestió establert amb l’ATM en 
relació a la liquidació de l’IVA 2013.  
 
Pel que fa la liquidació de l’IVA 2014, l’AEAT, seguint amb el criteri de la resolució de l’exercici 
anterior a procedit a efectuar el reintegrament íntegre de la liquidació de l’IVA 2014 a favor de 
l’ATM del Camp de Tarragona. 
 
Donat que aquesta informació es rellevant per entendre la observació realitzada, es demana que 
es faci constar aquests fets en el seu contingut i es reconsideri aquesta observació.  
 
 
Conclusió 2.6  
 
Es pren nota de la observació per tal de resoldre-la, tal com està previst al Pressupost 2015, 
aprovat per la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2015. durant l’exercici corrent. 
 
 
Conclusió 2.7  
 
Es pren nota de la observació. 

 
 

1.3. Observacions, resposta i al·legacions a la conclusió 3 
 

Conclusió 3.1  
 
Sense comentaris. 
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Conclusió 3.2  
 
Pel que fa la observació de que “l’Entitat no té compte de Patrimoni, malgrat que se’ns va 
informar que va haver aportacions inicials dels diferents socis”, es vol fer constar que des dels 
serveis tècnics de l’Entitat no es disposa de cap evidència sobre la execució d’aquestes 
aportacions inicials. Sobre les quals tan sols es disposa d’una referència indirecta a l’acta de la 
reunió del Consell d’Administració del 27 de maig de 2004 (document proporcionat a l’equip 
interventor) en el que, a l’apartat corresponent al desenvolupament de la sessió es recull que “ 
“El president recorda que la constitució del Consorci de Transport Púbic del Camp de Tarragona 
és la culminació dels treballs de la comissió gestora creada per impulsar el Consorci, el 25 
d’abril de 2003 el conseller de Política Territoiral i Obres Públiques i els alcades de Tarragona, 
Reus i Valls van signar l’acord de constitució del Consorci en els termes i amb els compromisos 
següents: ../.. 
 Aportar una dotació fundacional conjunta de fons per a l’establiment del Consorci de 
240.000 Euros, distribuïts com segueix: 

- 120.000 Euros la Generalitat de Catalunya 
- 40.000 Euros l’Ajuntament de Reus 
- 40.000 Euros l’Ajuntament de Tarragona 
- 40.000 Euros l’Ajuntament de Valls 

.../...”  
Que no es tracta d’un acord, sinó d’una referència a un acord previ del que no es disposa 
d’evidència. 
 
Tot i això, es pren nota de l’observació de la Intervenció i es proposarà als Òrgans de Govern 
que adeqüin, si s’escau, aquest fet. 
 
 
Conclusió 3.3  
 
Es pren nota del nou criteri establert per l’actual Intervenció per tal d’aplicar-lo en l’exercici 
corrent. 
 
 
1.4. Observacions, resposta i al·legacions a la conclusió 4 

 
Conclusió 4.1  
 
Sense comentaris. 
 
Conclusió 4.2  
 
Tot i no ser un òrgan estatutari, les actuacions del President del Comitè Executiu en matèria de 
contractació es realitzen a l’empar de la corresponent habilitació realitzada pels òrgans de 
govern de l’ATM. 
 
Tot i això, es pren nota de l’observació de la Intervenció i es plantejarà aquesta situació als 
Òrgans de Govern de l’ATM per si s’escau la seva correcció. 
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Conclusió 4.3  
 
Es pren nota de l’observació de la Intervenció i es traslladarà com a entitat depenent de la 
Generalitat de Catalunya al corresponent Departament d’adscripció per si s’escau la seva 
consideració. 
 
 
Conclusió 4.4  
 
Amb respecte la legislació objecte d’aplicació als contractes es troba a faltar referència a: 
 Llei 12/1987, de 28 de maig, sobre regulació del transport de viatgers per carretera 

mitjançant vehicles a motor. 
 Decret 319/1990, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de regulació 

del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor. 
 
Tot i això, es pren nota de l’observació de la Intervenció i es traslladarà com a entitat depenent 
de la Generalitat de Catalunya al corresponent Departament d’adscripció per si s’escau la seva 
consideració. 
 
 
Conclusió 4.5  
 
Es pren nota de l’observació de la Intervenció per tal d’adequar aquesta situació a les 
recomanacions efectuades a futures contractacions. 
 
 
1.5. Observacions, resposta i al·legacions a la conclusió 5 

 
Sense comentaris. 
 

 
2. Observacions, respostes i al·legacions a les recomanacions 

2.1. Observacions, resposta i al·legacions a la recomanació 1 
 

Es pren nota de la recomanació de la Intervenció. 
 

2.2. Observacions, resposta i al·legacions a la recomanació 2 
 

Recomanació 2.1 
 
Es pren nota de la recomanació de la Intervenció. 
 
 
Recomanació 2.2 
 
Es pren nota de la recomanació de la Intervenció. 
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Recomanació 2.3 
 
Es pren nota de la recomanació de la Intervenció per la seva correcció a partir de l’exercici 
corrent. 
 
 
Recomanació 2.4 
 
Es pren nota del criteri de la nova Intervenció per la seva correcció a partir de l’exercici corrent. 
 
 
Recomanació 2.5 
 
Pel que fa la recomanació 2.5, es reitera l’exposat al punt 1.2 sobre les observacions, resposta i 
al·legacions a la conclusió 2.4 referides al present informe. Al temps que es vol fer constar que, 
en previsió de la situació descrita per la intervenció, els òrgans de govern de l’entitat varen 
prèviament optar per contemplar l’aplicació del compte 409 dintre del pressupost de l’exercici 
2015, aprovat amb la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015. 
 
Tot i això, es pren nota de la recomanació de la Intervenció per la seva execució durant l’exercici 
corrent. 
 
 
Recomanació 2.6 
 
Es pren nota del criteri de la nova Intervenció per la seva consideració a partir de l’exercici 
corrent. 
 

2.3. Observacions, resposta i al·legacions a la recomanació 3 
 

Recomanació 3.1 
 
Es pren nota de la recomanació de la Intervenció per la seva consideració a partir de l’exercici 
corrent. 
 
 
Recomanació 3.2 
 
Es pren nota del nou criteri establert per l’actual Intervenció per tal d’aplicar-lo en l’exercici 
corrent. 
 

2.4. Observacions, resposta i al·legacions a la recomanació 4 
 

Recomanació 4.1 
 
Es pren nota de l’observació de la Intervenció i es traslladarà com a entitat depenent de la 
Generalitat de Catalunya al corresponent Departament d’adscripció per si s’escau la seva 
consideració. 
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Recomanació 4.2 
 
Es pren nota de l’observació de la Intervenció i es traslladarà com a entitat depenent de la 
Generalitat de Catalunya al corresponent Departament d’adscripció per si s’escau la seva 
consideració. 
 
 
Recomanació 4.3 
 
Es pren nota de l’observació de la Intervenció i es traslladarà com a entitat depenent de la 
Generalitat de Catalunya al corresponent Departament d’adscripció per si s’escau la seva 
consideració. 
 
 
Recomanació 4.4 
 
Es pren nota de l’observació de la Intervenció i es traslladarà com a entitat depenent de la 
Generalitat de Catalunya al corresponent Departament d’adscripció per si s’escau la seva 
consideració. 

 
 
3. Altres observacions 
 

A l’informe s’han detectat petites imprecisions que es recomana esmenar. Sense ser un llistat 
exhaustiu a continuació es detallen les principals: 

 

3.1. Observacions a l’Apartat 1.5. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’ENTITAT 
 
On diu:  
“En data 31 de desembre de 2013, també son membres del Consorci els ajuntaments de ...” 
 
Hauria de dir: 
“En data 31 de desembre de 2014, també son membres del Consorci els ajuntaments de ...” 

 

3.2. Observacions a l’ Apartat 4.1.3 RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT 
ACUMULAT 
 
A la darrera frase del penúltim paràgraf de l’apartat 4.1.3 (pag. 23) l’informe diu “Per tant, 
caldria millorar la gestió de la tresoreria i ajustar ingressos i despeses en general”, cal tenir 
en consideració, que la disponibilitat de tresoreria de l’Entitat està subjecte al sistema de 
tresoreria corporativa (Cash Pooling) de la Generalitat de Catalunya. A data 31 de desembre 
de 2014 l’ATM disposava d’un saldo virtual alliberat al seu favor de 910.924,78 euros 
corresponents a l’aportació de la Generalitat de Catalunya per 2014, que per circumstancies 
alienes a l’ATM no varen estar realment disponibles per l’ATM fins el 14 de gener 2014. 
 
Donat que aquesta informació es rellevant per entendre la situació plantejada, es demana 
que es faci constar aquests fets en el seu contingut. 
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3.3. Observacions a l’Apartat 4.2.1. INTRODUCCIÓ: PRINCIPIS I NORMES COMPTABLES 
APLICATS 
 
Al penúltim paràgraf de la pagina 28 es diu “L’entitat no té compte de patrimoni, malgrat que 
se’ns va informar que va haver aportacions inicials dels diferents socis...”.  En aquest punt, 
es remet al exposat a l’aparat referent a la Conclusió 3.2 del punt 1.2 sobre observacions, 
resposta i al·legacions a la conclusió 3 referides al present informe. 
 
Tanmateix, a l’antepenúltim paràgraf de la pagina 30 es diu “La tresoreria ha experimentat 
un increment, aspecte també analitzat anteriorment”. En aquest punt, es remet al exposat al 
punt 3.2 sobre observacions a l’Apartat 4.1.3 Resultat pressupostari i romanent acumulat 
referides al present informe. 
 
En darrer lloc, al primer paràgraf de la pàgina 31 es diu “...Així mateix, cal esmentar que la 
resta de la provisió correspon a despesa que ha arribat a fase AD però no es una obligació 
per a l’Entitat...”. En aquest punt, cal remarcar que les despeses a que es fa referència 
corresponen a serveis d’integració tarifaria meritats entre els mesos de novembre i 
desembre de 2014, essent per tant considerats “de facto” com compromisos exigibles 
finançats mitjançant els romanents de tresoreria. 
 
Donat que aquesta informació es rellevant per entendre la situació plantejada, es demana 
que es faci constar aquests fets en el seu contingut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Juan Manrubia Gibert 
Tarragona, 28 de juliol de 2015 
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