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INFORME D' AUDITORlA INDEPENDENT DE COMPTES ANUALS 

Al Consell d 'Administració de I'AUTORITAT DEL TRANSPORT 
METROPOLlTÁ, CONSORCI PER A LA COORDINACIÓ DEL 
SISTEMA METROPOLlTÁ DE TRANSPORT PÚBLlC DE 
L' ÁREA DE BARCELONA 

Hem auditat els comptes anuals adjunts de I'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTÁ, 
CONSORCI PER A LA COORDINACIÓ DEL SISTEMA METROPOLlTÁ DE TRANSPORT 
PÚBLlC DE L' ÁREA DE BARCELONA (en endavant ATM), que comprenen el balany de situació al 
31 de desembre de 20 14, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i la memória corresponents a 
I'exercici anual finalitzat en aquesta data. 

Responsabilital deis administradors en relació amb e/s comptes anuals 

Els Admini stradors de l' ATM són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de forma que 
express in la imatge fidel del patrimoni , de la situació financera i deis resultats de l' ATM, de conformitat 
amb e l marc normatiu d' informació financera aplicable a I'entitat a Espanya, que s' identifica en la Nota 
2 de la memória adjunta, i de l control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de 
comptes anuals lliures d' incorrecció material, deguda a frau o error. , 

Responsabilital de / 'auditor 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anua ls adjunts basada en la nostra 
auditoria . Hem dut a terme la nostra aud itoria de conformitat amb la normativa regu ladora de I'auditoria 
de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d' ética, aixi com 
que planifiquem i executem I' auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals 
estan lliures d'incorreccions materials. 

Una auditoria requereix I' aplicac ió de procediments per a obtenir evidéncia d'auditoria sobre els impolts 
i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
I'auditor, inc losa la valoració deis ri scos d ' incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o 
error. En efectuar aquestes valoracions del risc, I'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
formulació per part de I' entitat dei s comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que 
siguin adequats en funció de les circumstimcies, i no amb la finalitat d' expressar una op inió sobre 
I'eficacia del control intem de I'entitat. Una auditoria també inelou I'avaluació de I'adequació de les 
polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimac ions comptables realitzades per la 
direcció, aixi com I'avaluació de la presentació deis comptes anuals presos en el seu con' .. t5 1. 

\<t.' '1 t:. 
1. .... 

Considerem que I' evidéncia d 'auditoria que hem obtingut proporciona una base sufi ~"'f¡t . d':! er 
a la nostra opinió d'auditoria. ~ 
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Gabinet Tecnic 
d' Auditoria i Consultoria, s.a. 

II 

Opinió 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació finaneera de I'ATM a 31 de desembre de 2014, aixI com deis resultats 
de les seves operacions reflectits en el compte de resultats i en I'estat de liquidació del pressupost adjunts 
i deis recursos obtinguts i aplieats durant I'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb 
el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i 
eriteris comptables que hi estiguin continguts. 

Paragraf d'emfasi 

Parem esment a alió assenyalat en la Nota llA de la memoria adjunta, que descriu una incertesa 
relacionada amb el resultat de di verses actuacions de comprovació i inspecció de l' Agencia Tributaria en 
relació a les liquidacions d'I.V.A de I'ATM deis períodes com ntre l'octubre de 2010 i el 
desembre de 2014. Aquesta qüestió no modifica la nostra opinió \,,~ .. 1S., () 

~ ~ . 
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COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2014 



AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTÁ 

BALAN<;: DE SITUACIÓ A 31-12-2014 i 31-12-2013 

INVERSIONS INFR. I BENS US GENERAL 

INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTlNATS A L'ÚS GENERAL 

IMMOBILlTZAT 1M MATERIAL 

SOFTWARE 
ALTRE IMMOBILlTZAT IMMATERIAL 
AMORTITZACIO ACUMULADA DE L'IMMOBILlTZAT IMMATERIAL 

IMMOBILlTZAT MATERIAL 

CONSTRUCCIONS 
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS 
MOBIUARI 
EQUIPS PER A PROCESSOS D'I NFORMACIO 
INSTAL.LACIONS COMPLE XES ESPECIALlTZADES 
ALTRE lMMOBlllTZAT MATERIAL 
AMORTITZACIO ACUMULADA DE L'IMMOBILlTZAT MATERIAL 

IMMOBILlTZAT FINANCER 

ACCIONS SENSE COTITZACIÓ OFICIAL 

DEUTORS 

DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS.PRESSUPOST CORRENT 
DEUTORS PER DRETS RECONEGUTSPRESSUPOSTOS TANCATS 
HISENDA PUBL1CA, DEUTORA PER IVA 
ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 

COMPTES FINANCERS 

FIANCES A CURT TERMINI 
TRESORERIA 

AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 

INGRESSOS DIFERITS 

TOTAL ACTIU 

ACTIU 

2014 

3.863.562,78 

3.863.562,78 

19.682,99 

1.735.399,50 
1.280.898,39 

-2 .996.61 4,90 

242.427,46 

309.881 ,95 
144.470,24 
105.993,15 

1.063.813,88 
7.564.127,67 

1.661,08 
-8.947 .520,51 

30.000 ,00 

30.000,00 

38.712.089 ,10 

27.611 .676 ,05 
1.185.354,13 
9.641.308,35 

273.750,57 

37.725.988,54 

22 .631,03 
37.703.357,51 

9.849 .000 ,00 

9.849.000,00 

90 .442.750,87 

El Cap d'Administració, 

2 

2013 

3,863.562,78 

3.863.562,78 

47.967 ,52 

1.733.769,50 
1.025.498,39 

-2.711.300,37 

376.053 ,06 

309.881 ,95 
126.765,19 
105.183,54 

1.074.795,04 
7.564.127,67 

1.661 ,08 
-8.806.361 ,41 

30.000 ,00 

30.000,00 

23.072 .848,85 

6.905.461 ,25 
1.207.711 ,05 
8.564.724 ,46 
6 .394.952 ,09 

86.674.072.93 

22 .631 ,03 
86.651.441 ,90 

11 .849.000 ,00 

11 .849.000,00 

125.913.505,14 



AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA 

BALAN!; DE SITUACIÓ A 31·12·2014 i 31·12·2013 

PATRIMONII RESERVES 

PATRIMONI 
RESULTAT DE L'EXERCICI 

SUBVENCIONS DE CAPITAL 

DEL SECTOR ESTATAL 

DEUTES A CURT TERMINI 

CREDITORS PER OBlIG. REC. I PAG.ORDENATS PRESS.CT 
CREDITORS PER OBlIG. RECONEG. PRESS.TANCATS 
HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER CONCEP. FISCALS 
SEGURET AT SOCIAL, CREDITORA 
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
FIANCES A CURT TERMINI 
OPERADORS PER INTEGRACIÓ TARIFÁRIA 

AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 

OESPESES DIFERIDES 
INGRESSOS AVANr;A 

PASSIU 

2014 

1.780.398,72 
4.014.723,39 

3.863.562,03 

39.385.591 ,00 
706.475 ,37 

27 .388,88 
4.696 ,76 

1.137.035 ,63 
33.082 ,13 

6.120.806,55 

9.727.101,47 
23.641 .888,94 

El Cap d'Admin istracló, 

5.795.122,11 

3.863.562,03 

47.415.076 ,32 

33.368.990 ,41 

90.442.750,87 

2013 

8.755.497,82 
-6.975.099 ,10 

3.863.562,03 

93.863.948,39 
706.498,83 

29.740,15 
5.012,84 

661 .876 ,1 4 
41 .123,84 

8.154.773,66 

13.173.002 ,82 
3.633.567,72 

3 

1.780.398,72 

3,863,562,03 

103.462.973,85 

16.806,570,54 

125.913.505,14 
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AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTÁ 

COMPTES DE RESULTATS A 31-12-2014 i 31-12-2013 

2014 2013 

INGRESSDS EXPLOTACIÓ 1.114.603.546,63 1.100.180.936,82 

VENDES DE SERVEIS 584.979.605,63 560.4 11 .532.34 
TRANSFERÉNCIES DE L'ADM. GENERAL DE L'ESTAT 91 .315.941,56 96,065,114,00 
TRANSFERÉNCIES DE COMUNITATS AUTONOMES 221.137 .784,83 233,728.209,42 
TRANSFERÉNCIES D'ENTITATS LOCALS 169.569.277 ,10 162.402.202 ,11 
AL TRES INGRESSOS 97.382,99 106,941,57 
TRANSF.CAPITAL DE COMUNITAT AUTONOMES 47.503.354,52 47.466,937,36 

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1.1 10.035.863,70 1,105,629,108,07 

SOUS I SALARIS 1.278,951,89 1.337.498,14 
COTITZACIONS SOCIALS A CARREC DE L'ENTITAT 295.155,05 298,746,57 
ALTRES DESPESES SOCIALS 17.126,43 26,325,86 
TRIBUTS 54,42 55,53 
ARRENDAMENTS 76.242.364,48 73,151.273,29 
REPARACIONS I CONSERVACIO 543 .793.29 584.111 ,19 
SUBMINISTRAMENTS 30.398,15 32.121 ,36 
AL TRES SERVEIS 120,059,39 135,379,81 
TREBALLS REAUTZA TS PER AL TRES EMPRESES 501 .382.326,07 460.447,722,61 
PRIMES D'ASSEGURANCES 22.382,39 16,063,95 
MATERIAL D'OFICINA 39.064,77 30.018,53 
DESPESES DIVERSES 770.697,82 683.419,92 
TRANSFERtNCIES A OPERADORS PÚBlICS 284.289 .945,85 336.473.032.06 
TRANSFERÉNCIES A ENTITATS LOCALS 101 .709.180,00 69.273,999,99 
TRANSFERÉNCIES CORRENTS A AL TRES EMPRESES 95.790,789,18 95,872.401 ,95 
TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL A EMPRESES PRIVADES 47.503.354,52 47.466.937,29 

MARGE BRUT 4 ,567,682,93 -5.648.171 ,25 

INGRESSOS FINANCERS 12.070,29 3.373,16 

INGRESSOS FINANCERS 12.070,29 3.373.16 

OESPESES FINAN CE RES 1.391,37 1.773,73 

AL TRES DESPESES FINANCERES 1.391 ,37 1,773.73 

RESULTAT FINANCER 10.678,92 1.599,43 

AMORTITZACIONS I PROVISIONS 447.427,39 1.328.527,28 

AMORTlTZACIO DE L'IMMOBILlTZA T MATERIAL 162.112,86 260.803,09 
AMORTITZACIO DE L'IMMOBILlTZAT IMMATERIAL 285.314,53 1.067.724,19 

RESULTAT NET 4.130.934,46 -6 .975.099,10 

-116.211 ,07 0,00 

-116.21 1,07 0,00 

4.014.723,39 -6.975.099,10 



AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTÁ 

Exercici comptable: 2014 
I 

RESUM DE LlQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 201 4 

CAPiTOl CONSIGNACIÓ MODIFICACIONS CONSIGNACIÓ DRETS DRETS PENDENT ESTAT 1 % 
INICIAL DEFINITIVA RECONEGUTS RECAPTATS COBRAMENT D'EXECUCIÓ 

3: Taxes i altres ingr. 551.437.276,46 32.569.088,66 584.006.365,12 584.670.814,95 584.558.391 ,75 112.423,20 -664.449,83 100,11 % 
4: Transfer. corrents 489.102.755,15 14.152.194,89 503.254.950,04 503.428.421 ,82 475.929.168,97 27.499.252,85 -173.471 ,78 100,03% 
5: Ingressos patrimon. 30.000,00 0,00 30.000,00 12.070,29 12.070,29 0,00 17.929,71 40,23% 
7: Transferéncies capital 48.512.631 ,08 0,00 48.512.631 ,08 48.512.631 ,08 48.512.631 ,08 0,00 0,00 100,00% 
8: Rom.Tres. Fin . IRC 0,00 5.465.582,72 5.465.582,72 0,00 0,00 0,00 5.465.582,72 0,00% 

TOTAL INGRESSOS 1.089.082.662,69 52.186.866,27 1.141.269.528,96 1.136.623.938,14 1.109.012.262,09 27.611 .676,05 4.645.590,82 99,59% 

CAPiTOl CONSIGNACIÓ I MODIFICACIONS I CONSIGNACIÓ OBLlGACIONS OBLlGACIONS PENDENT ESTAT % 
INICIAL DEFINITIVA RECONEGUDES PAGADES PAGAMENT D'EXECUCIÓ 

1: Personal 1.670.154,92 0,00 1.670.154,92 1.544.784,94 1.521 .106,42 23.678,52 125.369,98 92,49% 
2: Compra béns i serveis 548.902.113,21 35.634.517,22 584.536.630,43 580.761.786,24 580.083.048,78 678.737,46 3.774.844,19 99,35% 
3: Despeses financeres 5.000,00 0,00 5.000,00 1.391 ,37 1.391,37 0,00 3.608,63 27,83% 
4: Transfer. corrents 489.685.535,19 ~582,90 504.559.118,09 483.789.915,03 445.107.130,01 38.682.785,02 20.769.203,06 95,88% 
6: Inversions 1.220.720,47 5.610,56 1.526.331 ,03 285.517,26 285.127,26 390,00 1.240.813,77 18,71 % 
7: Transfer. Capital 47.599.138,90 .373. 155,59 48.972.294,49 47.503.354,52 47.503.354,52 0,00 1.468.939,97 97,00% 

1.089 .082.66~ / ".;Za6.866,27 TOT Al DE¡.S.eIi§'~ . 1.1 41.269.528,96 1.113.886.749,36 1.074.501.158,36 39.385.591 ,001 27.382.779,601 97,60% 
¡t.t.i\ 8E 

. 'If;~ / \ / / 
El Cap d'Administració, 

cé/>;n --- <JI 

I 



AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTA I 
Exercici comptable: 2014 

RESUM DE LlQUIDACIÓ D'EXERCICIS TANCATS 

CAPiTOl CONSIGNACIÓ MODIFICACIONS CONSIGNACIÓ DRETS DRETS PENDENT ESTAT % 
INICIAL DEFINITIVA RECONEGUTS RECAPTATS COBRAMENT D'EXECUCIÓ 

0.- Exercicis tancats 8. 113.172,30 0,00 8. 11 3.172,30 8.113.172,30 6.927.818,17 1.185.354,13 0,00 100,00% 

TOTAL INGRESSOS 8.113.1 72,30 0,00 8.113.172,30 8.113.172,30 6.927.818,17 1.1 85.354,13 0,00 100,00% 

CAPiTOl CONSIGNACIÓ MODIFICACIONS CONSIGNACIÓ OBLlGACIONS OBLlGACIONS PENDENT ESTAT % 
INICIAL DEFINITIVA RECONEGUDES PAGAOES PAGAMENT O'EXECUCIÓ 

0.- Exercicis tancats 94.570.447,22 0,00 94.570.447,22 94.570.447,22 93.863.971,85 706.475,37 0,00 100,00% 

TOTAL DES PESES 94.570.447,22 //0,00 94.570.447,22 94.570.447,22 93.863.971 ,85 706.475,37 0,00 100,00% 

DIFERÉNCIES ING/OESP -86.457.274,92 IV/IA OO -86.457.274,92 -86.457.274,92 -86.936.153,68 478.878,76 

• Ú ' \.W· '<.>fS,,~ 
". " $ .,o!: El Cap d'Administració, .... 'Jf ... 

~ ~;~ ,~ ~ 
" "". ~ '" f' .. ";' .... -:" 
~ ;'''i '. } ¡;) ~ ~ ~"'3 _ ..... ~ 

~ 



AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTÁ 

Exercici comptable: 2014 

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31-12-2014 

1. DRETS RECONEGUTS NETS 

2. OBLlGACIONS RECONEGUDES NETES 

3. RESUL TAT PRESSUPOSTARI (1-2) 

4. DESVIACIONS POSITIVES DE FINAN<;:AMENT 

5. DESVIACIONS NEGATIVES DE FINAN<;:AMENT 

6. DES PESES FINAN<;:ADES AMB ROMANENT LíQUID DE TRESORERIA 

7. 

8. 

~ 

ANY 2014 

1.136.623.938, 14 

1.113.886.749,36 

22.737.188,78 

20.414.694,90 

1.970.710,73 

378.848,81 

4.672.053,42 

4.672.053,42 

El Cap d'Administració, 

ANY 2013 

1.093.861.731 ,56 

1.098.844.534,71 

1.267.591 ,51 

185.912,84 

6.666.660,54 

Cu;;¿~ 

n 

-4.982.803,15 

602.178,72 

602.178,72 

.... 



AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLlTÁ 

Exercici comptable: 2014 

ROMANENT LlQUID DE TRESORERIA A 31-12-2014 

1. (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A FINAL DE L'EXERCICI 
De Pressupost d'lngressos. Exercici Corrent 
De Pressupost d'lngressos. Pressupostos tancats 
D'operacions comercials 
D'altres operacions no pressuposlaries 
Menys = Saldos de cobramenl dubtós 
Menys = Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 

2. (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L'EXERCICI 
De Pressupost de despeses. Exercici Corrent 
De Pressupost de despeses. Pressupostos tancats 
De pressupost d'ingressos 
Q'operacions comercials 
O'allres operacions no pressupostaries 
Menys = Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

3. (+) FONS LiQUIDS EN LA TRESORERIA A FINALS DE L'EXERCICI 

27.611.676,05 
1.185.354,13 

9.937.689,95 

39.385.591,00 
706.475,37 

7.323.009.95 

4. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB FINANI;AMENT AFECTAT 

5. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1-2+3-4) 

ROMANENT DE TRESORERIA TO 

lA PER A DESPESES GENERALS (1-2+3-4) 

~rnu-. 

-

ANY 2014 

38.734.720,13 

47.415.076,32 

37.703.357,51 

29.023.001 ,32 

23.641 .888,95 

5.381.112,37 

5.381.11 2,37 

879.2 15,94 

4.501.896,43 

6.905.461,25 
1.207.711,05 

14.982.307,58 

93.863.948,39 
706.498,83 

8.892.526,63 

ANY 2013 

23.095.479,88 

103.462.973,85 

86.651 .441 ,90 

6.283.947,93 

El Cap d'Administració, 

~ 

4.957.570,54 

1.326.377,39 

1.326.377,39 

508.015,20 

818.362,19 

n 

OC> 



MEMORIA DE L'EXERCICI 2014 DE L' AUTORITAT 
DEL TRANSPORT METROPOLITÁ, CONSORCI PER 

A LA COORDINACIÓ DEL SISTEMA METROPOLITÁ 
DE TRANSPORT PÚBLIC DE L' ÁREA DE BARCELONA 

9 
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Nota 1 - INFORMACIÓ GENERAL 

1.1 - Naturalesa de I 'Entitat 

L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÁ, CONSORCI PER 
A LA COORDINACIÓ DEL SISTEMA METROPOLIT Á DE 
TRANSPORT PÚBLIC DE L'ÁREA DE BARCELONA (en endavant ATM) 
fou constituIda en virtut del conveni subscrit el 19 de mare;: de 1997 per la 
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana 
del Transport (actualment Área Metropolitana de Barcelona). És una entitat de 
dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, de caracter voluntari i 
de duració indefinida. Es poden adherir al' A TM totes les administracions 
titulars de serveis públics de transports col'lectius, individualment o a través 
d'entitats que les agrupin i representin, que pertanyin a I'ambit format per les 
comarques de l' Alt Penedes, el Baix Llobregat, el Barcelones, el Garraf, el 
Maresme, el Valles Occidental i el Valles Oriental. 

1.2 - Objectiu 

L' A TM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions 
públiques titulars deis serveis i de les infraestructures del transport públic 
col 'lectiu de l'area de Barcelona que en formen part, així com la col'laboració 
amb aquelles altres que, com l'Administració de l'Estat (en endavant AGE), hi 
estan compromeses financerament o són titulars de serveis propis o no 
traspassats, mitjane;:ant I'elaboració i el seguiment de tots els instruments 
jurídics, tecnics i financers que es considerin convenients, i, en general , la 
realització de les funcions que li siguin encomanades per les entitats que la 

componen. ¡j~ 
1-. ~ l'~ 

.~ , " ~ ~ 
D'acord amb els seus Estatuts, les funcions de l' ATM són lef~ü; ~~~ ~ .. ~ ~)~~ "" 

_ ~~ ~'.i"' !: 
.Q ""-, .,. ~ ". 
~ # ;:1 
.::a Ia!tlu b Tt:i'!!¡g .-

PI 'fi . , d" ti .. d ' b · j. ¡~<I'-<f., ;:1' • am lcaclO In raestructures 1 servelS e transport pu ~\ilk¡ lI'"k\I!, ~ , I . . 

• Relacions amb el 
seguiment de con 

~ ~'I' 
'1 'l'c .. ,.o. . 

de transport col'lectiu (concertació 
a' altres convenis). 
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• Gestió del finanyament del sistema per par! de les administracions i 
control deis ingressos, costos i inversions de les empreses prestadores del 
serve!. 

• Ordenació de tarifes. 

• Publicitat, informació i relacions amb els usuaris. 

• Marc normatiu futur. 

• Altres funcions relacionades amb la mobilitat. 

1.3 - Organització 

EIs Organs de Govern de l' A TM previstos en els seus Estatuts i Reglament de 
Regim Interior són els següents: 

• El Consell d' Administració. 
• El President. 
• El Comite Executiu. 
• El Director General. 

L'ATM com a entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya adscrita al 
Departament de Territori i Sostenibilitat esta inclosa en I ' iunbit deis 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

La composició del Consell d' Administració a 31 
següent: 



President: Sr. Santi Vila i Vicente. 

Vicepresident Ir: Sr. Joaquim Forn i Chiariello 

Vicepresident 2n: Sr. Antoni Poveda i Zapata 

Vocals: 

• Generalitat de Catalunya (8): 

Sr. Xavier Baiget i Cantons 
Sra. Isabel de Diego i Levi-Picard 
Sra. Maria Assumpta Farran i Poca 
Sr. Ricard F ont i Hereu 
Sr. Enric Ticó i Buixadós 
Sr. Pau Villaria i Sistach 
Sr. Pere Padrosa i Pierre 
Sr. Francisco Javier Flores i Garcia 

• Administracions locals fundadores (5): 

Sra. Sonia Recasens i Alsina 
Sr. Antonio Balmón Arévalo 
Sr. LluÍs Tejedor i Ballesteros 
Sr. Antoni Vives i Tomas 
Sr. Constantí Serrallonga i Tintoré 

• AMTU (2) 

Sr. Josep Mayoral i Antigas 
Sr. Joan Mora i Bosch 

• Administració de I'Estat (2 vocal s observadors) 

Sr. Joaquin del Moral Salcedo 
Sra. Dolores Morán Laorden 

• Secretaria 

12 



La composició del Cornit/: Executiu a 31 de desernbre de 2014 és la següent: 

President: 

• Sr. Ricard Font i Hereu 

Vocals: 

• Generalitat de Catalunya 

Sr. Pere Padrosa i Pierre 
Sr. Enric Ticó i Buixadós 

• Ajuntament de Barcelona 

Sr. Constantí Serrallonga i Tintoré 

• Area Metropolitana de Barcelona 

Sr. Antoni Poveda Zapata 

• AMTU 

Sr. loan Prat i Trapé 

Secretaria: 

• Sra. Carrne Sarda i Vi lardaga 

El Director General de l'ATM és el Sr. Josep Anton Grau i Reinés. 

13 

En data 21 de juliol de 2011 es va constituir l'Area Metropolitana de Barcelona 
(AMB) en virtut de la Llei 3112010 de 3 d'agost. L'AMB va succeir a l'extinta 
Entitat Metropolitana del Transport corn a adrninistració consorciada de l' A TM. 
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Nota 2 - BASES DE PRESENTACIÓ 

2.1 - Regim comptable 

Aquests comptes anuals s'han preparat a partir deis registres comptables de 
I'ATM prenent com a pla comptable marc el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat de Catalunya i aplicant les normes comptables 
oportunes per a assolir que els comptes anuals expressin la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, de I'execució del pressupost i deis resultats 
de les se ves operacions i deis recursos obtinguts i aplicats en I'exercici. 

Addicionalment d' acord amb pronunciaments de la "Intervención General de la 
Administración del Estado", són aplicables als Consorcis les normes de caracter 
general vigents per a I'administració local, amb aquelles particularitats que 
puguin fixar els seus Estatuts. Per aquest motiu, també s'ha contemplat la 
normativa recollida a la següent legislació: 

a) Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, del 6 de maig de 1994, 
d'aprovació del Pla General de Comptabilitat Pública. 

b) Documents sobre principis comptables, emesos per la Comissió de 
Principis i Normes Comptables Públiques, creada per Resolució de la 
Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 

A~"'C 
c) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar<;, pel ql)a !oS>aprova . 'Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ( ;'; ' . }~ í , 
... ;~~~ ~\ 

d) R.D. 500/1990 de 20 d'abril, pel qual es desenvolup t; LL~\.l si 
~ " . ,. 
"' 1"1:0,1, TI" f;a i 

• iJ él 1tr4ltsrf. , ~ 
\ ."lJIUClf ll , l .... 

Cal esmentar que per Ordre EHAlI037/2010, de 13 d' abr · $S va aprov': un 
nou Pla General de Comptabilitat Pública amb caracter de p " o " 
per a totes les Administracions Públiques i que s'adapta en part a es Normes 
Intemacionals aplicables a la comptabilitat del Sector Público A 31 de desembre 
de 2014 I'adaptació d'aquest nou p a 'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i a l' Administració Lo 1, es pendent d'aprovació i d'entrada en 
vigor, respectivament, estant vi nts l daptacions anteriors en tot el que no 
s' oposin al nou Pla. 
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2.2 - Comptes anual s 

a) EIs Comptes anuals de l'exercici 2014 estan formats per: 

• Liquidació del Pressupost. 
• Balans; de Situació. 
• Compte de Resultats. 
• Memoria. 

b) EIs saldos deIs comptes anuals són coincidents amb els que figuren als 
registres de comptabilitat de l' A TM. 

e) Els comptes anual s de l'exercici 2014 resten pendents d'aprovació pel 
Consell d' Administració. 

2.3 - Comparabilitat de la informació 

EIs comptes anual s deIs exercicis 2013 i 2014 s'han formulat seguint en la seva 
elaboració criteris uniformes de valoració, agrupació i classificació, de forma 
que la informació presentada és homogimia i comparable. 

2.4 - Imports monetaris 

A manca d'indicació en contrari, els imports monetaris 
s' expressen en euros. 

-



mm 16 

Nota 3 - NORMES DE VALORACIÓ 

Les normes de valoració més rellevants aplicades en la preparació i presentació 
deis comptes anuals són les següents: 

3.1 - Immobilitzat immaterial 

Aquest epígraf compren els costos d'adquisició del software informatic, de la 
marca TransMet i de la propia ATM. L'amortització es realitza considerant unes 
vides útils entre tres i cinc anys. 

També inclou les inversions incorregudes en el desenvolupament de la T
Mobilitat i que per la seva tipo logia s'amortitzen de forma accelerada. 

3.2 Immobilitzat material Inversions en infraestructura béns destinats a I 'ús 
general 

Figura valorat d' acord amb els criteris que s' indiquen a continuació: . . 

\,~}.tS 11 ~ . 
!o ...... 

~&. '~ S ~ '$. 
'I..i . ftl. l ... \. \ .... \ 
.. 'IV'" ~. 

a) Les inversions es valoren a preu d'adquisició. 

¡¡ ':~-; i"t 
b) Les reparacions que no signifiquin una ampliació .a 1a..yiiklTlútiJ iFtb 

d d . . d d' ,. " ~"""'U;t"¡a espeses e mantemment son carrega es ¡recta \ta.riUl""I'!!~ptr . e 
resultats. EIs costos d'ampliació o millora que donen 11 ~ un au~e ' de 
la durada del bé són capitalitzats com a més valor de I' im .. 

c) Els estudis preliminars corresponents a proj ectes d'inversió s' imputen a 
despesa en I'exercici que es realitzen, Ilevat que I'ATM rebi ingressos 
específics per al seu finanyament. En aquest cas, es registren als epígrafs 
d'immobilitzat (cost) i Subvencions de capital (finanyament). 

caleul de les amortitzacions són els resultants 
ide . til s: 



• Construccions 
• Maquinaria, instal'lacions i estris 
• Mobiliari 
• Equips procés informació 
• Instal'lacions complexes especialitzades 

Anys 
vida útil 

8 
8 

10 
4 

4 - 10 
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La vida útil de les construccions i instal ' lacions ordinaries s'ha adequat a 
la durada del contracte d 'arrendament de l'immoble on estan situades. 

e) Les inversions de I'exercici es comencen a amortitzar des del moment en 
que entren en funcionament. 

f) Les inversions en infraestructures i béns destinats a l 'ús general , es 
lliuraran a administracions públiques amb cimec a Subvencions de capital. 

3.3 - Immobilitzat financer 

Accions sense cotització oficial correspon al valor nominal de la participació del 
50% en el capital de la societat Sermetra, S.L. 

3.4 - Deutors 
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3.5 - Subvencions de capital i ingressos avanyats 

L' ATM rep finanyament de les administracions públiques per al 
desenvolupament de projectes d'inversió o projectes que tenen aplicació al 
compte de resultats. Aquest finanyament es registra transitoriament a I'epígraf 
d'ingressos avanyats. EIs traspassos a I'epígraf de subvencions de capital del 
balany de situació, o al compte de resultats es realitzen de forma correlacionada 
amb I'execució deIs projectes d'inversió o de despeses que respectivament 
financen. 

3.6 - Deutes a llarg i curt termini 

Reflecteixen el valor nominal de les obligacions pendents de pagament. Es 
classifiquen a llarg o a curt termini en funció de que el seu venciment sigui 
superior o inferior a dotze mesos. 

3.7 - Ingressos i despeses 

EIs ingressos i despeses són registrats a la comptabilitat financera atenent als 
principis de I'acreditament i de correlació d'ingressos i despeses, indepen
dentment del moment en que es cobren o es paguen, i d'aquell en que se'n 
produeix el reconeixement pressupostari. 

Seguint el principi de prudimcia, l' ATM comptabilitza els beneficis realitzats en 
la data de tancament de l'exercici, mentre que els riscos i perdues previsibles, 
inclos eventuals, es comptabilitzen en quan són coneguts. 

D'altra banda, els ingressos 
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3.8 - Impost sobre Societats 

D'acord amb la naturalesa de l'ATM i en aplicació de la Llei de l'Impost sobre 
Societats, aquesta es troba exempta de l'Impost i no esta subjecta a retencions a 
compte pels rendiments financers que obtingui. 

3.9 - 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 aixo, si suposen inversions com a 
conseqüencia d'actuacions per a minimitzar l'impacte ambiental i la protecció i 
millora del medi ambient, es comptabilitzen com a major valor de 
l ' irnmobilitzat. 

Nota 4 - IMMOBILITZAT IMMATERIAL 

Els moviments comptables registrats pels comptes que composen l'epígraf 
d'immobilitzat immaterial es detallen en el quadre que s'insereix en la pagina 
següent. 

Les inversions principal s d'aquest exercici corresponen a inversions associades a 
la T-Mobilitat. 



• 
• 

- -- - ------ ----- - ----------------------, 

IMMOBlLITZAT IMMATERIAL 

VALOR DE COST 1 1 FONS D' AMORTITZACIÓ 

Saldo Traspassos/ Saldo Saldo Traspassos 
1.1.2014 Inversions Baixes 31.12.2014 1.1.2014 Dotacions / Baixes 

Software 1.733.769.50 1.630,00 1.735.399.50 1.685.801 ,98 29.914.53 
Altre immobilitzat immaterial 1.025.498.39 255.400.00 1.280.898,39 1.025.498,39 255.400,00 

2.759.267,89 257.030,00 3.016.297,89 2.711.300,37 285.314,53 

~ 

(~;;s=) 

Saldo 
31.12.2014 

1.715.716,51 
1.280.898,39 
2.996,614,90 

Valor Net 
31.12.2014 

19.682,99 

19.682,99 

N 
<:> 

I 
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Nota S - IMMOBILITZAT MATERIAL 1 INVERSIONS EN 
INFRAESTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 

5.1 - Els moviments comptables registrats pels comptes que integren l' immobilitzat 
material de l'ATM al llarg de l'exercici 2014 es detallen en el quadre que 
s' insereix en la pagina següent. 

5.2 Les inversions de l'exercici corresponen principalment a inversions associades a 
la T-Mobilitat (que s' han traspassat a l' immobilitzat immaterial) i equips 
informatics. 

Nota 6 - DEUTORS I AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ D' ACTIU 

6. 1 - El saldo a131 de desembre de 2014 de l'epígraf de Deutors per drets reconeguts 
presenta la següent composició: 

6.2 

• Generali tat de Catalunya 
- Conveni de finanyament (Nota 12.3) 
- Conveni de finanyament altres (Nota 12.3) 

19.357.58 1, 17 
1.000.000,00 

549.526,7 1 - Altres 

• Ajuntament de Barcelona 
- Conveni de finanyament (Nota 12.3) 7.0 18 .04 1,16 

38.480,66 - Altres 

• Ajuntament de Badalona ~~~1S 111 \" r ... 

$8~~\~ -~ ~, 

S <.· t'~ . .. 
~ ." ; ~ ª -' t$ ~. 
~ lIalllllth Uul;o ~ ~ 

• Altres 

20.907.107,88 

7.056.521 ,82 

579.827,3 1 

243.573 ,17 

28.787.030,18 

~ .t A,,;!tull , ~ 

- L'epígraf d' ingressos diferits (Ajusta mslkp~r" ~t!~Odificació) correspon al 
finanyament a rebre pel Conveni de ¡lq~ l' per a finanyar despeses 
meritades amb la seva cobert i eflecti es a 'epígraf de des peses diferides 
(Nota 10.4). 



lMMOBlLlTZAT MATERIAL IINVERSIONS EN INFRA ESTRUCTURA I BÉNS DESTlNATS A L'ÚS GENERAL 

• Construccions 
• Maquinaria, instal· lacions i estris 

• Mobiliari 
• Equips procés informació 
• ¡nstal-Iacioos complexes especialitzades 
• Altre irnmobilitzat material 

IMMOBILITZA T MATERlAL 

INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURA 
BÉNS DESTINATS A L' ÚS GENERAL 

, .. tel-li!1 l E 
, .... :¡o el",./: 
.:.. ioC Do. .. IJ .. 
~ ~; ~ Q' ~ .¡«~, .. <r,f'", 
r' :::..!!: - ~l ~ o !'"!r ;;: ,,, " ~. ~ • .,. ,.. = 't.:~...:! '" _, it ~ ... i ~ < "'10 

. " .,:t# ;;;~ 'o 
.. " r4" ~~' 

VALOR DE COST 

Saldo Traspassosl 
1.1.2014 Altos Baixes 

309.881,95 

126.765,19 17.705,05 

105.183,54 809,61 
1.074.795,04 9.972,60 (-)20.953,76 

7.564.127,67 

1.661 ,08 

9.182.414,47 28.487,26 (-) 20.953,76 

3.863.562,78 

-

I l FONS D'AMORTlTZACIÓ 

Saldo Saldo Traspassosl Saldo 
31.12.2014 1.1.2014 Dotacions Baixes 31.12.2014 

309.881,95 309.88 1,94 309.881 ,94 
144.470,24 97.360,03 5.346,7 1 7.300,00 110.006,74 

105 .993, 15 72.614,82 5.840,94 78.455,76 
1.063.813,88 1.024.578,63 37.376,72 (-) 28.253,76 1.033.701,59 

7.564. 127,67 7.301.343,79 11 3.382,47 7.414.726,26 

1.661 ,08 582,20 166,02 748,22 

9.189.947,97 8.806.361,41 162.112,86 (-) 20.953,76 8.947.520,5 1 

3.863.562,78 

ce k:¿~ 

Valor Net 
31.12.2014 

0,01 

34.463,50 

27.537,39 

30.112,29 
149.401 ,4 1 

912,86 

242.427,46 

3.863.562,78 

I 

N 
N 
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Nota 7 - COMPTES FINANCERS 

7.1 - L'epígraf"Tresoreria" correspon als següents conceptes: 

• Saldos disponibles en bancs i institucions de 
credit 18.659.508,02 

19.043.849,49 • Compte corrent "Cash Pooling" 
37.703.357,51 

7.2 - El mes de maig de 2008 es va formalitzar el protocol de col' laboració entre la 
Generalitat de Catalunya i l' ATM per a l'adhesió d'aquesta al model de gestió 
de tresoreria corporativa de la Generalitat de Catalunya, basat en un sistema de 
"Cash Pooling". Els saldos excedents que provinguin d'ingressos propis des deis 
comptes operatius al compte tresorer corporatiu es retribueixen a l'euríbor a un 
més. 

Nota 8 - PATRIMONI 1 RESERVES 

Els fons propis de l' ATM han tingut el següent moviment durant l'exercici 
2014: 

Saldo Aplicació Resultat Saldo 
1.1.2014 Resu l!a! 2013 2014 3\.12.14 

• Patrimoni 8.755.497,82 (-) 6.975.099, 10 1. 780.398, 72 

• Resultat de l'cxercici (-) 6.975.099,10 6.975.099,10 4.014.723,39 4.014.723,39 

1.780.398,72 4.014.723,39 5.795.122,11 
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Nota 9 - SUBVENCIONS DE CAPITAL I INGRESSOS AVANCATS 

9.1 - Les subvencions procedents del sector estatal corresponen als Fons del 
Ministerio de Fomento per a I'execució de les obres de construcció d'un pas sota 
l'autopista A-2 per tal de permetre la circulació del Tramvia Diagonal-Baix 
Llobregat (Nota 5.1 i 9.2). Import certificat total de 3.863.562,03 euros. 

9.2 - EIs ingressos avanyats tenen la següent composició: 

• Conveni de finan,ament 2014 (Nota 12.3) 20.414.694,90 

• Contracte-Programa 2013 (Nota 12.3) 511.366,31 

• Contracte-Programa 2011 - 12 (Nota 12.3) 2 10.021 ,71 

• Ingressos diferits des peses d'em issió i gestió T- 12 1.082.439,84 

• Transferencia de I' IMSERSO pel desenvolupament d' un 
programa d ' accessibi I itat en les renovacions de flota de les 
lín ies regu lars d ' autobusos (pendent d' aplicar d' aportacions 
2001-2007) 1.21 7.188,33 

• Transferencia relativa al conveni de 2 de juny de 2000 entre 
la Generalitat de Catalunya i l' ATM per al finan,ament del 
sistema de validació i venda integrat (pendent d' aplicar 
aportació any 2000) 163 .16 1,21 

• Aportació de l Ministerio de Fomento per al pas sota la A -2 
(pendent d'aplicar) 43 .016,64 

23.641.888,94 
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Nota 10 - CREDITORS A CURT TERMINI 

10.1 - El saldo a 31 de desembre de 2014 de I'epígraf de Creditors per obligacions 
reconegudes i pagaments ordenats i altres creditors no pressupostaris, presenta la 
següent composició: 

• TMB (Contracte-Programa 2014) (J) 
• TMB (altres conceptes) 
• FGC (Contracte-Programa 2014) (2) 

• AMB (Contracte-Programa) 
• AMB (Contracte-Programa exercicis anteriors) 
• Tramvia Metropolitil del Besos, S.A. 
• Tramvia Metropolita, S.A. 
• RENFE operadora 
• Ajuntaments de I'AMTU (3) 

• Altres 
Total (inclos 1.130.278,14 de creditors per r.Y.A.) 

8.549.485 ,2 1 
468.786,37 

9.499.551,52 
11.393.290,03 

129.302,00 
4.340.333 ,46 
3.951.801 ,62 
2.423.081,93 

473.469,86 
41.229.102,00 

L'epígraf d ' Altres correspon en la seva major part a I' adquisició de béns i serveis 
per part de l' A TM. 

EIs saldos creditors associats a despeses deIs Contractes-Programa es detallen a 
la Nota 12.3. 

(1) Transporls Melrapolilans de Barcelona (TMB) és la denominació sola la que preslen els seus serveis les 
empreses Ferrocarril Melropolilá de Barcelona, S.A. (FMB) i Transporls de Barcelona, SA. (TB) 

(2) Ferrocarrils de la Generalilal de Calalunya 
(3) Agrupació de municipis titulars de serveis de Ira porl Ir a de la Regió Metropolitana de Barcelona. En 

dala 31 de desembre de 20 /4 hi ha un salo rel" g d ' 33.030,90 euros que s'incorporara com a 
Romanen! a I'exercici 20/5 i que, si s'acomp exe e co flicions del Conveni signa! entre la GC-ATM
AMTU, es pagaran 1 'any vinenl. 
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L'epígraf d '''operadors per integració tarifaria" reflecteix el saldo net creditor 
relatiu a imports a cobrar i a pagar als operadors i comercialitzadors adherits al 
Sistema Tarifari Integrat de la regió metropolitana de Barcelona. El detall del 
saldo ne! és el següent: 

Operador 

• TMB 
• FGC 
• RENFE operadora 
• AMB 
• ADIF 
• Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL 
• Hispano Igualadina 
• Marfina Bus, S.A. 
• Mohn, S.L. 
• Soler i Sauret, S.A. 
• Logista, S.A. 
• Comercial Servicio Quinielas 
• Altres operadors i comercialitzadors 

Saldo a pagar 
(a cobrar) 

4.526.144,35 
(-) 643.273,48 

(-) 1.808.647,96 
(-) 464.629,9 I 

393.03 1,25 
971. 116,32 
796.803 ,99 
498 .3 82,2 I 
530.498,92 
528.581 , 13 

(-) 1.932.333,84 
(-) 1.485.298 ,82 

4.2 I 0.432,39 
6.120.806,55 

10.3 - El saldo de l' epígraf "despeses diferides" inclou els següents conceptes: 

• Despeses a liquidar a l' exercici 2014 per Integració 
Tarifaria (Nota 12.2.b) 

estimada a RENFE per 

La swna de les despeses diferid es per co 
9.849 milers d'euros, estan finanyats 
Conveni de finanyament (Nota 6.2). 

(-) 121.898,53 

3.849.000,00 
6.000.000,00 
9.727.101,47 

un impor! total de 
rits en concepte de 

Les compensacions a liquida al 
desembre de 2013) es mante 
ingressos diferits associats . 

6 (~ gons convenis d'ajomament de 10 de 
urt rmini per mantenir la correlació amb els 
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Nota 11 - SITUACIÓ FISCAL 

11.1 D'acord amb la legislació vigent, les liquidacions d' impostos no poden 
considerar-se definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats 
fi scals o ha transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. L' ATM té 
oberts a inspecció tots els exercicis no prescrits i per a tots els tributs als que es 
troba subjecta. En opinió deis administradors de l' ATM no s'espera que es 
meritin passius addicionals significatius com a conseqüencia d' una eventual 
inspecció. 

11.2 El saldo del compte Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals reflecte ix 
bitsicament les retencions practicades a compte de I'LR.P.F. en el mes de 
desembre de 2014. 

11.3 El saldo del compte Hisenda Pública deutora per LV.A. correspon a la liquidació 
de desembre de 2014 presentada el gener del 2015. 

11.4 A tinals de I'exercici 2014 la Agencia Tributaria va efectuar actuacions de 
comprovació i investigació sobre I'LV.A. deis períodes que van de I'octubre 
2010 al desembre 2013 , i que van acabar amb I' emissió d'una Acta de 
disconformitat amb una proposta de liquidació de 159.604 milers d'euros de 
quota i 17.261 milers d'euros d'interessos de demora. Addicionalment en data 6 
de mars: de 2015 l'Agencia Tributaria va iniciar actuacions de comprovació i 
investigació sobre I'LV.A deis períodes que van del gener al desembre de 2014, i 
que actualment estan en curso 
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L' A TM, com a ens públic, reconeix al seu pressupost les transferencies previstes 
als Contractes Programa procedents de l' AGE i de les administracions 
consorciades i que d'acord amb la seva funció canalitza cap als diferents 
operadors mitjanyant l' execució del seu pressupost de despeses, sense cap 
voluntat d'obtenir un benefici economic. Les transferencies rebudes per l'ATM 
no poden tenir en cap cas la naturalesa que li dona la Inspecció, ates que el seu 
canicter, per la seva propia naturalesa no és empresarial , sinó purament 
administrati u. 

No cal dir, que tant els arguments de l'ATM com la jurisprudencia que es deriva 
de multitud de sentencies fermes en contra deis criteris utilitzats per la Inspecció, 
fan improbable que les contingencies descrites acabin prosperant. Per altra 
banda, qualsevol import a pagar que se'n pogués derivar de les actuacions 
esmentades de l'Agencia Tributaria, hauria d' anar acompanyat de la correlativa 
compensació per part de les Administracions aportants. 

Nota 12 - INGRESSOS 1 DESPESES 

12.1 - Ingressos per vendes de serveis 

Al 31 de desembre de 2014 aquest epígraf presenta la següent com 

• Venda de títols integrats 477.167.266,43 

• Repercussió de les despeses de gestió del sistema 
tarifari integrat 30.202.183,74 
Ingressos del sistema tarifari integrat (Nota 12.2) 507.369.450,17 

• Ingressos aplicats per sol'licituds T-12 1.451.861,24 

• Cessió tren s a TMB 76.075 .294,22 

• Facturacions a tercers del Centre d'Informació 
TransMet 83.200,00 

• Vendes de serveis 584.979.805,63 

El 25 de juliol del 200 " 
Metropolita de Barcelona, . 

a formalitzar la cessió a Ferrocarril 
el' xplotació i operació deis trens objecte del 

-
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Contracte Marc id' Arrendament, previ subministrament de 39 trens per la xarxa 
de metro, subscrit en data 8 d'agost de 2003 per l'ATM, Alquiler de Trenes 
Agrupación de Intefl~s Económico, S.A. i CAF, S.A. 

En data 21 de setembre de 2006 es va formalitzar un altre conveni relatiu a la 
cessió de l'explotació i operació deIs trens objecte del Contracte Marc i 
d' Arrendament, previ subministrament de 50 trens per la xarxa de metro, 
subscrit en data 23 de juliol de 2004 per l' A TM, Alquiler de Trenes Agrupación 
de Interes Económico, S.A. i ALSTOM, S.A. 

Finalment, en data 2 de juliol de 2007 es va formalitzar un conveni relatiu a la 
cessió de l' explotació i operació deIs trens objecte del Contracte Marc i 
d' Arrendament, previ subministrament de 10 trens per la xarxa de metro, 
subscrit en data 18 d'abril de 2005 per l'ATM, Alquiler de Trenes Agrupación 
de Interes Económico, S.A. i CAF, S.A. 

En virtut d'aquests acords de cessió, Ferrocarril Metropolita de Barcelona, S.A 
haura de satisfer anualment a l' ATM les contraprestacions previstes per la cessió 
de l'explotació i operació deIs trens, mitjanc;ant la compensació amb les 
subvencions que TMB hagi de cobrar de l' A TM anualment per aquest concepte. 
Per a 1'any 2014 aquest import ha estat de 76.075 milers d'euros. 

12.2 - Despeses per treballs realitzats per altres empreses 

a) En l'exercici 2001 es va posar en marxa el Sistema Tarifari Integrat de la 
regió metropolitana de Barcelona. En virtut deIs diferents convenis signats 
amb els operadors i els comercialitzadors, l' A TM realitza les vendes de títols 
integrats (T-IO, T-50/30, T-MES, T-DIA i al tres) i repercuteix als operadors 
les despeses de geslÍó del sistema. Per altra banda l' ATM es fa carrec de 
liquidar els ingressos assignats a cada operador en funció deIs viatgers 
transportats (validacions i cadena modal), de les despeses de gestió del 
sistema (edició deIs títols, comissions de comercialització, 
enquestes, comunicació i altres despeses de gestió) i de les 
economiques acordades amb els eradors. 
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b) Les despeses del Sistema Tarifari Integrat assoeiades en I'exereiei 2014, en 
virtut de l' exposat, s' obtenen a partir del ealcul següent: 

e) 

• Despeses per serveis de transport de viatgers, incentiu 
de seguretat i taxa de seguretat (ingressos assignats als 
operadors) 

• Despeses de gestió del sistema 
- Comiss ions, despeses per edició i comercialització 

de titols i altres (import net) 
- Despeses gestió A TM (repercussió 1,5% sobre 

venda de titols) 

• Altres conceptes 

• Altres ingressos del sistema 

• Aplicació ingressos emissió T-12 

• Periodificació de des peses a liquidar al 31 de desembre 
de 201 3 

• Periodificació de despeses a liquidar al 31 de desembre 
de2014: 

- Despeses per serveis de transport de viatgers 
- Despeses de geslió 

• Despeses del sistema tarifari integral 

-

478.167.626,41 

23.684.012,28 

7.867.681 ,48 

31.55 1.693,76 

(-) 118.435,66 

(-) 83.200,00 

(-) 702.332,99 

(-) 1.324.002,82 

(-) 121.898,53 
(-) 121.898,53 

507.369.450, 17 



• Compensacions Integració Tarifilria 
• Compensacions servei nocturn 
• Compensacions per Ajuntaments AMTU 
• Compensacions per Integració Tarifaria i 

servei nocturn periodificades a 31 de 
desembre 2013 

• Compensacions per Integració Tarifilria de 
l' exercici 2014 periodificades a 31 de 
desembre 2014 (Nota 10.4) 
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34.1 05.589,61 
3.066.942,57 
5.610.577,09 

(-) 3.849.000,00 

3.849.000,00 
42.783.109,27 

12.3 - Ingressos i despeses per transferencies corrents (Finan9ament del Sistema de 
Transport Púb1ic gestionat per l' A TM ) 

a) E16 de mar9 de 2014, en el Consell d'Administració de l'ATM es va signar 
el Pacte metropo1ita pe1 transport públic entre la Generalitat de Catalunya, 
l' Ajuntament de Barcelona i l' Área Metropolitana de Barcelona relatiu al 
finan9ament del sistema de transport púb1ic gestionat per l' A TM on 
s'acorden les línies d'actuació del Pla de finan9ament. 

1) Redacció d'un pla de sanejament del deute existent que recupen 
I'equi libri entre els ingressos i els costos del sistema. 

2) Augment de les aportacions económiques de les Administracions 
consorciades durant els propers tres anys i compromís d' increment a 
partir del 2017 en funció de la ponderació objectiva entre l' IPC general 
i I' IPC del transport per al sosteniment del sistema. D'aquesta forma, la 
Generalitat de Catalunya manté I'aportació per a12014, incrementara en 
2,4 milions d'euros la del 2015 i en 5,5 milions d'euros la del 2016. Per 
la seva part, l' Ajuntament de Barcelona augmentara cada any en 10 
milions d'euos les aportacions del 2014, 2015 i 2016, mentre que 
l' increment per l' AMB sera de 7 milions d' euros anuals en el . 0S 

tres anys. Així, a partir del 2016 I'aportació de la Generali ~~ sistln:t¡¡ 
sera de 289,1 milions d'euros, la de I'Ajuntament de Bare !\in ' ~ .,. 
milions d'euros i la de l' AMB de 115,8 milions d'eur ~ E s 

~ 

casos s'hi sumara cada an 'augment ponderat de I'IPC -
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3) Els nous serveis que es posin en marxa en un futur hauran de preveure 
la seva sostenibilitat a partir de les noves aportacions al sistema que faci 
l' administració que proposa l' increment de serveis. En aquest sentit, 
l' acord del dia 17 de febrer ja incorpora l'augment d'oferta que 
supo sara l' entrada en funcionament de la L9 i els perllongaments de 
FGC a Terrassa i Sabadell. 

4) Dissenyar noves mesures d'estalvi per als operadors públics amb el 
compromís de reduir l'endeutament del sistema a curt termini. Aquesta 
mesura inclou una clausula social que garanteix que no es poden 
produir acomiadaments. 

5) Confeccionar un pla d'estímul de la demanda que estableixi a partir del 
2015 una millora del model tarifari, amb un sistema objectiu de preus, i 
amb la garantia que les aportacions deis usuaris via tarifes mai sera 
superior al 50% del cost total del sistema. Aquest pla inc\ou avanyar cap 
a una nova fórmula més equitativa del calcul de les diferents zones 
tarifilries i deis diferents títols, incloent un replantejament de la T -10. 
Aquestes actuacions ja formarien part del nou sistema tarifari de la T
Mobilitat que s'ha de comenyar a implantar de forma progressiva a 
partir del 2015. 

6) Introduir criteris ambiental s que penalitzin economicament el transport 
privat i que els ingressos reverteixin de forma finalista en el 
manteniment del sistema de transport público 

7) Manteniment de la tarifació social existent, que actualment representa 
un 22% deis viatges que es realitzen en el sistema. 

b) El mateix di a, en sessió de 6 de mary de 2014, el Consell 
l'ATM va acordar, en funció de l'esmentat Pacte 
Públic: 

1) Aprovar la proposta de Pla marc del programa de 
del sistema de transport públic i de refinanyament 
l'actualització de l'escenari de finanyament amb 
provisional de l'any 2013. 

,-
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3) Sotmetre per a la seva ratificació davant de les Administracions 
Consorciades el Pla marc del programa de sanejament financer del 
sistema de transport públic i de refinanryament del deute. 

4) Encarregar al Director general de l' Autoritat del Transport Metropolita 
els següents treballs en el menor termini possible: La redacció del Pla 
quadriennal de finanryament amb les Administracions consorciades al si 
de ]' Autoritat del Transport Metropolita per al primer quadrienni, 
període 2014-2017; d'acord a les bases aprovades, per tal que pugui ser 
sotmes, previ a la seva signatura, a I'aprovació pels organs de govem de 
les Administracions consorciades. 

5) La redacció deis Contractes programa entre Transports Metropolitans de 
Barcelona-Autoritat del Transport Metropolita, Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya-Autoritat del Transport Metropolita i l' Área 
Metropolitana de Barcelona (autobusos de gestió indirecta)-Autoritat 
del Transport Metropolita per al primer quadrienni , període 2014-2017, 
conjuntament amb el Vicepresident executiu de Transports 
Metropolitans de Barcelona, el President de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i el Vicepresident de Transport i Mobilitat de 
l' Área Metropolitana de Barcelona respectivament i les persones que es 
considerin adients; d'acord a les bases aprovades, per tal que es puguin 
signar en unitat d'acte amb el Pla quadriennal de finanryament. 

6) Dur a terme, conjuntament amb el Vicepresident executiu de Transports 
Metropolitans de Barcelona i les persones que es considerin adients, les 
negociacions amb les entitats financeres per al refinan" i"4eute 

acumulat del sistema $2)';''''' s .,. 
~ \f. 

:: \ I -

c) En dates 1 d'abril de 2014,29 d 'abril de 2014 i 9 de maig 201 rg~ 

de Govern de la Generalitat de Catalunya, l' AMB 1/ ~\!¡¡j~ml<J1t ~~ 
Barcelona van ratificar el Pla marc 2014-2031 del Progr <ltM::$,~~'?Í.am. 1Pt 
Financer del sistema de transport públic i de finanryament d 4 eute apr~l! el 
6 de marry de 2014 pel Consell d' Administració de l' ATM. ~'tc.!\ .. o" 

d) En execució del Pla marc el 5 de novembre de 2014 es signa el Conveni de 
Finanryament entre l' A TM i les Administracions consorciades que recull el 
Pla quadriennal 2014-2017 el compromís d'aportacions de les 
Administracions consorciades en alitat de Catalunya, Ajuntament de 
Barcelona i AMB) en el perí9 e 20!! 031 per al finanryament del transport 
públic. Aquestes aportac'6ns ve n també complementades amb 
I'aportació anual que fa l' GE a c als seus pressupostos. 
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El mateix 5 de novembre de 2014 es signen els Contractes Programa 2014-
2017 entre l' A TM i els operadors (TMB, FGC i AMB per als autobusos de 
gestió indirecta). Fins a I'any 2016, la subvenció prevista per a despesa 
corrent als diferents operadors va disminuint fins aconseguir I'equilibri del 
sistema entre ingressos i despeses. 

Conjuntament amb el Contracte Programa de TMB es formalitza també, en 
execució del Pla marc 2014-2031, el Compromís d 'atendre el servei del deute 
derivat del Contracte de Refinano¡:ament i Sanejament Financer del Sistema de 
Transport. En efecte, per tal de cobrir les necessitats reconegudes de tot el 
sistema de transport integrat fins al 31 de desembre del 2013 í les necessitats 
del sistema en el període 2014-2016, s'ha negociat conjuntament entre ATM i 
TMB amb les entitats financeres la concessió d'un finano¡:ament a Ferrocarril 
Metropolitit de Barcelona, S.A. (FMB), que actua com a instrurnent financer 
del sistema, per un import de 472,3 milions d 'euros amb quotes semestrals i 
venciment fins al 31 de desembre de 2031 (Contracte de Refinano¡:ament i 
Sanejament Financer del Sistema de Transport). En data 6 de novembre de 
2014 es va forrnalitzar l' operació de finano¡:ament extern per part de FMB i 
I'ATM amb les entitats financeres. L'ATM es compromet a abonar a FMB 
una subvenció finalista en tot el període 2014-2031 per un import equivalent 
al de les obligacions que es derivin en cada moment per a FMB de I'esmentat 
Contracte de Refinano¡:ament i Sanejament Financer del Sistema de Transport 
per tal de garantir que FMB disposi en tot moment deis recursos necessaris 
per a atendre les quotes d'aquest finano¡:ament, incloent amortitzacions del 
capital principal, interessos i qualsevol altra despesa financera que es derivi 
d'aquesta operació. En aquest sentit s'aporta com a garantia de l'operació el 
dret de credit de l' ATM davant l' Ajuntament de Barcelona per a la cobertura 
de l'esmentada subvenció finalista, i que es pignora a favor de les entitats 
financeres creditores. També s'afecten com a garantia els comptes corrents de 
cobrament de l'esmentada subvenció finalista i els drets de credit associats 
als derivats de cobertura del credit sindica!. 

e) Pel que respecte al Conveni de Finano¡:ament 2014-2017Mi!t15~ 

Programa 2014-2017 formalitzats el 5 de novembre de ""V",,","'l1 

següents aspectes: 
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1) Pel que fa al Pla quadriennaI2014-2017, I'ATM remetra durant el mes 
de juny deis anys 2015, 2016 i 2017 la proposta de liquidació 
provisional i durant el mes de juny del 2018 la proposta de liquidació 
definitiva del pla. Amb base a aquesta proposta i amb tota la 
documentació que sigui requerida a I'ATM, la Comissió de seguiment 
aprovara una proposta de liquidació del pla quadriennal de finanyament 
2014-2017. Els Contractes Programa amb els operadors també seran 
objecte de liquidació pel mateix procediment. 

2) La vigencia del Pla quadriennal de finanyament 2014-2017 s'estableix 
des de 1' 1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2017, si bé la 
Comissió de seguiment continuara operativa fins formular-ne la seva 
liquidació; sens perjudici de I'obligació de les diferents 
Administracions signants de realitzar les aportacions compromeses en 
el Pla Marc 2014-2031 , les quals seran plenament exigibles fins I'any 
2031. 

3) El volum de subvencions que estableixen els Contractes Programa per a 
cada operador tenen com a objectiu, entre d'altres, garantir I'equilibri 
deis comptes de cada exercici. Un part de les subvencions previstes per 
al període 2014-2017 queden cobertes pel Contracte de Refinanyament i 
Sanejament Financer del Sistema de Transport i puntualment per 
subvencions diferides amb el compromís de liquidar-les en el període 
2018-2021. 

4) EIs Contracte Programa incorporen una serie d'indicadors per tal fer un 
seguiment acurat deis Contractes Programa, corresponents a oferta, 
demanda, productivitat i qualitat del servei. EIs Contractes Programa 
s'acompanyen d'un annex amb els valors i un altre amb la definició i 
metodologia per tal de calcular-los. La comissió de seguimen 1 '¡orara 
periodicament els resultats obtinguts deis mateixos pe ;ta1)"~e ~foqe 
adoptar, si escau mesures correctores. ~ " ." ~ 

f.4f r. .... 
,,; ,\ ~rt .. 

5) EI~ Contractes Programa amb els operado~s tamb ]l1C0q50 11. na~ 
clausula en la qual es determma el deute del sistema a Ü I'operador per; . 

. di" 2009 2013 ;, 5'1" ,. li .. l l~ .. necessItats e s exerCIClS - . ~ d. AlIdlk rl .. , ~ 
\ Itlllllllrta, l. A. I .~ 

• Es reconeix un deute del sistema amb TMB a 31 d .~s~ 
2013 per un import total de 334.738 milers d'euros. úesta 
quantitat, 315.903 milers d' s es retornara a traves de les entitats 
financeres segons l' cord arc aprovat en el Consell 
d'Administració del 6 'e m ae 14, I' import restant de 18.835 
milers d'euros, a p an~ 2017 i fins l'any 2022, I'ATM 



~ 36 

abonara la quantitat anual de 3.139 milers d'euros per liquidar el 
deute per aportacions diferides de les administracions. 

• Es reconeix un deute del sistema amb FGC a 31 de desembre de 
2013 per un import total de 5.267 milers d'euros. A partir de I' any 
2017 i fins I'any 2020, I'ATM abonara la quantitat de 1.317 milers 
d'euros per liquidar aquest deute per aportacions diferides de les 
administracions. 

• Es reconeix un deute del sistema amb l' AMB a 31 de desembre de 
2013 per un import total de 55.583 milers d'euros. Respecte 
d'aquesta quantitat, 28.680 milers d'euros es retornara en dos 
pagaments, de la següent manera: durant el darrer trimestre del 
2014, l' ATM transferira a l' AMB 11.000 milers d'euros; durant el 
primer trimestre de 2015 l' ATM transferira a l' AMB 17.680 milers 
d'euros. L'import restant de 26.903 milers d'euros sera abonat per 
l' ATM al' AMB durant els exercicis del 2017 a 2022, ambdós 
inclosos, en sis pagaments anuals de 4.484 milers d'euros cadascun. 

Cal assenyalar que tant els deutes del sistema a 31 de desembre de 2013 amb 
els operadors, com les subvencions del Contracte Programa 2014-2017 que 
resten diferides, seran registrades pressupostilriament i financerament per 
I'ATM en I' exercici que es rebin les aportacions pressupostaries de les 
Administracions per a la seva cobertura d'acord amb el Pla marc 2014-2031. 

f) En data 17 de novembre de 2014 la Comissió de Seguiment del Contracte 
Programa 2013, rúltim subscrit entre I'ATM i I'AGE, va aprovar la seva 
liquidació, resultant un deficit d'aportacions realitzades al sistema per les 
administracions consorciades respecte de les subvencion )\~~ de 
133.786 milers d'euros. ~ ~ ('~%' 

~ ~ 
~ ~ , 
t.; ~ , . 

... p,~ 

Aquest deficit d'aportacions de 133.786 milers d'euros t Wa COQ.~Il idaf~r 
I'endeutament financer net deis operadors per 134.297 ~rs ,¡;\,; .\1urp'.;¡¡.,T~, 
FGC i AMB) i en signe contrari pels imports pendents d' ~~~j~:,1'.en:~1e 
I'ATM per Sil milers d'euros (compte reserva), aquest c . te reser'(i"lsta 
pendent d'aplicació a 31 de desembre de 2014. "fltc",;'j;' 

Cal esmentar que aquesta liqui Cl, així com els imports nets pendents de les 
liquidacions aprovades, el 7 ae j 01 de 2011 i el 12 de setembre de 2013, 
deis períodes 2009-2010 i 01 1 respectivament, han estat incloses com 
a necessitats del Pla m 'c 14 031 i s'han incorporat als Contractes 

-- c~ 
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Programa 2014-2017 com a deute del sistema amb els operadors a 31 de 
desembre de 2013. 
L'ATM també ha incorporat com a deute del sistema amb els operadors a 31 
de desembre de 2013 determinats conceptes que no s'havien inclos en els 
Contractes Programa entre I'ATM i AGE, per manca de recursos, i que amb 
I'aprovació del Pla marc 2014-2031 s'ha pogut reconeixer (majors necessitats 
2013 de l' AMB per 25.845 milers d'euros, necessitats per pla de reequilibri i 
contingencies de risc de TMB del 2012, segons acord de 20 de desembre de 
2012, i majors necessitats de FGC per 4.314 milers d'euros). 

Addicionalment, en sessió de 23 de desembre de 2008 l' A TM va autoritzar a 
TMB a adquirir 6 unitats de trens per a la línia 9 per un import estimat de 44 
milions d' euros. Es va acordar que les obligacions economiques que es 
derivessin d'aquesta autorització s'incorporarien, tal i com es va fent, a les 
necessitats de futurs contractes programa. 

Com s'ha esmentat anterionnent, en data 12 de setembre de 2013 la Comissió 
de Seguiment del Contracte Programa 2011-2012 entre l' A TM i l' AGE va 
aprovar la seva liquidació, resultant, entre d'altres, un excés d'aportacions de 
l' AGE de 3.617 milers d'euros a cobrir per les administracions consorciades, 
import que sera objecte de compensació entre aquestes administracions en 
anualitats futures 

g) En el quadre resum que es presenta en aquest apartat, es detallen els efectes 
pressupostaris de les transferencies corrents i de capital rebudes a I'exercici 
2014 per I'ATM de les Administracions, així com les aportacions corrents i 
de capital que aquesta ha realitzat als operadors en virtut deIs acords amb 
cadascun d'ells, les despeses relatives a les actuacions en relació als operadors 
de transport públic interurba en regim de gestió indirecta i les deIs sistemes 
tramviaris. 



SITUACIÓ AL 31.12.14 DEL SISTEMA DE TRANSPORT 2014 (milers d ' euros) 

I INGRESSOS ------

• AGE (8) 
• Gencral itat de Catalunya (6) 
• Generalitat de Catalunya (d'emprcses privades) (9) 

Aj untament de Barcelona 

• AMB 
• Altres 

TOTAL 

I DESPESES 
• TMB (1)(4)(6) 
• FGC (1)(5) 
• AMB (Gestió ind irecta) (1) (2) (5) 
• Tramvia 8aix LlobregaL i Glories-Besos (corrent) 
• Tramvia Baix Llobregat i Glories-Besos (cap ital) 
• AMTU (Execució directa ATM) 
• Gcst ió lndirecta (Exccució directa ATM) 
• Rodalies RENFE (Execució directa ATI\-l)(7) 
• Altrcs 

Conveni de 
finans:amellt 

277.558 
1.000 

90.174 
86.870 

Contractcs 
Pro~rama 

34 1.692 
48 .679 

103.81 1 

~.\.UII lE (/k. , :r.~ 
.~. • ':1' .: hiO)~" ~ 

TOTAL 

() ~ ~"" ...... 
ti ~~¡" . ~ 5 

. t" - = = . 111 0 _ii': '.' 11 
~IN~G~R~E~S~S~O~S~A7V~A7N~A~T~S----------~.~~~~r- ~~ 

Orets recontguts 

2014 

94.919 
278.644 

1.000 
90.174 
86.870 

334 

551.941 

Obligacions liquidadcs 

2014 

240.611 
43.679 

101.709 
53.180 
47.503 

5.6 11 
3 1.172 

6.000 
2.06 1 

531.526 

20.415 

Cobraments 

2014 

94.9 19 
259.286 

83.156 
86.870 

2 11 
524.442 

----ragamentS~ 

2014 

232.062 
34.179 
90.3 16 
46 .169 
47.503 

5.6 11 
3 1.172 

3.849 
1.98 1 

492.842 

Pendent de cobrament 
.131.12.2014 (3) 

19.358 
1.000 
7.018 

123 
27.499 

Pendent de pagarnenl 
.131.12.2014 (3) 

8.549 
9.500 

11.393 
7.011 

2.15 1 
80 

38.684 

Ingressos avans:ats 
31.12,14 (Nota 9,2) 

20.415 

(1) PClldelllJiquidnci6Colllracl"Progronlo .... """.lnYl " c).~ 
(2) Xifro prl'$suposliuio. P",>lk,,' tk nbu ,,1 urtifical d'oportaciolls '~~J~M.tB SOlO /o .~n1 lulela. Aquestes ap0rfUCiollstkl",millenfit/o/me//f la xifra tk Ikspeso ,ecolleguda de la G. ¡nd/,eclo tk ¡"AlIJB i la .v~"(J uporfació ,eal 

(J) 
(') 

(5) 

(6) 

m 
(6) 
(') 

al Cru,lraCIt_Programa. 1"c1o., /ambill.OOO milus d'euros de deule del sislema amb I'AMB a JI de de.'il'mb,e de 20lJ omb lJI'tlCimeJll 2014 .vgotlS CQfflr(K;le Programa 20/4-2017, Els 1"J,.,.tssos OVOllfols de j"enrcicl 2014 itIClQUell el 
fillOJ'famelll del wmcimCnI 2015 de I 'e~-melllol deule del siSlema umb l'ANt8 pe, U/l impar! de 17.680 mil..,s d 'eurru. 
Els saldos a whr(lr i o pagar formen pan respeClivamell1 de les posicioml de "De lllo,s" i "IJeule.f a cu,1 fermini " dd passiu del halam; de Iiluució. 
ÚI diferencia em,e e/lolal de suh>"fi'lCiaM (11MB per a I"exucici 2014 scgo/lS el CO//f,aCle Programa i les ohligaciollJ liquidodes, 10/.08/ mil..,s d'euros, es cobreiXl!/1 umh el COIII,acle de RefinalH¡Dmenl i Sanejamelll FÍlI(Hlcer del SiSlema de 
1'ramporl. 
{..es diferencies en/,e ellOlal tk sub"ellCif),/S a FGC i AMB pu a I'exe,eici 20/4 .vgo/ls els COIJI/"flCles ProgramtJ i l"s ob/igaciOlJ$/iquiJadls, 5.000 i 2./02 mile,s d'euros ,especfÍl'Offlent, reslen com u Q{KJrlació diferida a abanar per l'AIU en el 
¡Je,/ade 2018-2011. 
SegoIJs elqwe es/ahlnl l 'Acvrd mare 20U·20Jl ItsaptXfaeiOlIS de Conr,acfe P'ogmnw a 1MB s 'hanfim/ COIlsitkrallf qwe ell e/s- ercicis del COI/I,aefe Programa es mol1le COIISIWJI el cWlOI/ferroviari tkl 10lJ per la Unia 9 (52.901 mi/us 
e.,ros). Qualsell(l/ mouificucló d'aquesl impo" hourlu de comportar el corrrspoIJe/1/ ojuSl en /"aportació per parl tk la Ce roMal Ca/aI,,")'Q i a 7MB. Pellllem de la /¡quidació de I"exercicl 2014. Lo Ge"ua/illll de CulOlul/)'o hu opor/af 011/ 
imparl addicional d·I.OS6 milus d'euros respeele al pre,,;sl i!/J el Com"f!lli de Fil/(mr.;amelll. tkls quals 709 milers 'ellras p~1I al /i/IUnr.;amellf del cimotl de la I.illia 9. El/ aqueJif ~lIIil. [le' la/ de dOllo, comp/imtml (1 /'Ordre 
TESlJ77/20/4, Ik 18 de desembre, per la qual S'e"llIbleix el cimoll frrro~'iuri pe' a la uUl¡IUlci/¡ de les i"froes/rue res far ityr.:s dfJes Iillil'.f 9 i /0 de Ferrocarril Melropoli/a de Bareelolltl per II /"nucici 20/4. enldria ul/a apa'loció 
addiciona/ de lo Gellcralilal de CalolUJrya per Impo" de O, 944M € 
La 9" Atldmd" (lIs COlJvc/lis de cO/'/nb(lració e/J/re I"Alllori/(J/ del TTlllI!lporl Metropolila de Baralolla i Rwfe. si, 
J.S49 milers d'tllros (S"a4dmda de /"0/1)' 201 J) i 2./5/mHers d'euros (9"ilddellda de /"ol/y 2014). 
Apor/aóó a !'A 1M ~gOlIS Pressuposlm¡ Ge'rerols tk !'Eslat 20 f.I 
Corresp()Il olu aporlUclOllS de leJi empreMS eOlJCe.uiot.aries d'OulOplsles a Its poJitiques tk mobi/iIOI saS/.",ib!e. 

, 

/ 

"2Y.fJ7.99 / el 05.0.J.Olpre ..... ia Una aporlació maxima de 6.000 mile'.f d'e"ros pe' I'any 2014; a / 'an)' 20/4 es liqllida 

~~ 

n 

'" QO 
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El resum deis efectes en el compte de resultats és el següent, en milers 
d'euros: 

Pla Marc: Conveni de finan~ament, 
Contractes programa i altres 
• Administracions 
• Operadors públics (TMB-FGC) 
• AM8 (gestió indirecta) 
• Compensac ions per integració tarifaria, 

altres subvencions a operadors i AMTU 
• Altres transferimcies 
• Tramvia 8aix L10bregat i Glories Besos 

(Nota 13) 

Altres transferimcies 
Transferimcies corrents de capital en 
compte de resultats 

lngressos (1) Despeses (1) 

529.526 
284.290 
101.709 

42.783 
1.815 

98.683 

13 

529.526 529.293 

En l'exercici 2014 l' ATM ha reconegut com a ingrés de transferencia per 
Contracte-Programa un import de 246 milers d'euros pel manteniment del 
SAE. 

(1) .849 milers d'euros (11.849 milers d 'euros en l'exercici 20/3) 
cOl'responents a les compensac' ns p. . te 'ació tarifaria pendents d'aplicar a pressupost (Nota 10.4 i 
12.2). Lo periodificoció de des ese s' a r -gislrol omb obonomenl o I 'epígrofde Despeses Diferides, i lo 
periodificoció d'ingressos omb c' re 01' pígrof d'lngressos Diferils. 
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h) En funció deIs acords associats al Pla Marc 2014-2031 el deute del sistema 
amb els operadors ha tingut la següent evolució: 

Aplica! a Contracte de 
Dellte nel a rcfinan(¡:ament i Pagaments Subvencions Deute lIet a 
31.12.2013 sanejament financer 2014 diferides 2014 (/) 31.l2 .20 14 

• TMB 334.738 (-) 3 15.903 18.835 

• FGC 5.267 5.000 10.267 

• AMB 55.583 (-)11.000 2.102 46.685 
395.588 (-)315 .903 (-) 11.000 7.102 75.787 

• TMB (contracte do 
rcfinam;:ament i sanejrunent 
financer) (2) 3 15.903 101.081 416.984 

Total 492.771 

(1) Cal considerar que cls Contracles Programa 20 14 estan pendcnts de liquidació. i per lanl les xifres que 
apareixen són les previstes i que es deriven deIs matcixos Conlracles Programa. 

(2) El Contracte de refinan~ament i sanejament financer concerta! pef TMB amb diverses entitats financeres és 
d'un nominal de 472,3 milions d'euros i té vencimcnts fins a J'cxercici 203 1. 

i) En sessió del Consell d'Administració de I 'ATM de 12 de desembre de 2014 
s'acorda la congelació de les tarifes del transport de l'any 2015, així com la 
reducció del preu de títol de transport T -10 i els seus derivats. En aquest 
sentit, s' insta, encarrega i faculta al Director General de l' A TM per la 
modificació del Conveni de finanyament i deIs Contractes Programa 2014-
2017, tot i sol·licitant a les administracions consorciades la modificació deIs 
seus pressupostos en previsió de les noves aportacions compromeses per 
aquest concepte. 

12.4 Despeses de personal 

La plantilla de I 'ATM al 31 de desembre de 2014 distribUIda per categories 
professionals, incloent dues persones en comissió de serveis de TMB, es detalla 
a continuació: 
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Nombre 
Categoría Dona Home d'emp1eats 

• Director general I 
• Directors 2 3 

• Cap de Departament 1 2 

• Cap de servei 3 3 

• Cap d ' unitat 2 3 

• Tecnic superior 2 3 

• Tecnic grau mitji! 4 4 

• Administratius 6 2 8 

• Auxi liars administratius 1 
15 13 28 

Durant I'exercici 2014 I'ATM ha disposat de dos empleats adscrits en comissió 
de serveis (d 'acord amb els convenis subscrits a I'efecte amb TMB). En aguest 
sentit I'epígraf de treballs realitzats per altres empreses inelou la despesa 
corresponent a aguest concepte. 

- La previsió d'honoraris per a I'auditoria deIs comptes anual s de I'exercici 2014 
és de 17.654 euros. La societat auditora ha facturat un import de 5.800 euros per 
altres serveis. 

Nota 13 - ALTRES CONSIDERACIONS 

13.1 - Trarnvia Baix Llobregat i Tramvia Sant Martí-Besos 

a) El 27 d'abril de 2000 el Consell d'Administració de l'ATM va adjudicar la 
redacció del projecte, la construcció i l'explotació d'un sistema de tramvia
metro lleuger en el corredor Diagonal-Baix Llobregat de Parea de Barcelona 
gue inelou sistema trarnviari , serveis afectats i expropiacions. El contracte 
corresponent va ser formalitzat el 17 de novembre de 2000 amb Trarnvia 
Metropolita, S.A amb un pressupost inicial de 217 milions d'euros (abans 
d'LV.A.). 
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EIs terrenys afectats per les expropiacions relatives a aquest projecte formen 
part del do mini públic del Consorci de l' A TM, que actua com a beneficiari 
en atenció al risc assumit en relació amb I'apreuament. El pagament 
d 'aquest és obligació de I'empresa adjudicataria fins al límit de la xifra 
d'inversió prevista per a les expropiacions en el projecte economic financer 
de I' adjudicatari. L' ATM no registrara comptablement la inversió en 
aquests terrenys fins al moment de la se va reversió. A I'exercici 2005 
l' ATM va comenyar a aprovar transfen':ncies de capital per I'excés 
d'expropiacions envers el límit previst a carrec de I'empresa adjudicataria, 
registrant-Ies quant neix I'obligació de pagament. 

b) El 12 de desembre de 2002, el Consell d 'Administració de I'ATM va 
aprovar el projecte constructiu del Trarnvia Sant Martí-Besos, per un import 
de 205 milions d'euros (abans d' LV.A.), així com el contracte definitiu amb 
I'adjudicatari (Trarnvia Metropolita del Besos, S.A.). 

c) En I'exercici 2004 es van posar en servei els dos sistemes tramvlarls 
esmentats. Les transferimcies corrents i de capital lliurades per l' A TM a les 
societats concessionaries deIs serveis a I'exercici 2014 es detallen a la Nota 
12.3. 

L' ATM preveu finanyar el cost de la inversió i de I' explotació deIs 
Tramvies amb recursos de Contracte Programa, que incIouen els fons 
compromesos per la Generalitat de Catalunya per aquest concepte segons 
acords de Govem de la Generalitat de Catalunya de 31 de juliol de 2000 i 24 
de desembre de 2002. 

Des de la seva adjudicació el Consell d'Administració de I'ATM 
diverses modificacions en I'execució d'aquestes 
cobertura de les majors necessitats de finanyament que <J!Íi~"pn 

actuacions l' A TM ha formalitzat diversos convenis de RI\í~rnj 

societats concessionaries amb carrec als compromisos pl j¡rillnt1ii 
per la Generalitat de Catalunya per aquests conceptes: 
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• En data 4 de juliol de 2005 l' ATM i Tramvia Metropolita, S.A van 
formalitzar un conveni pel qual l' ATM abonara a la societat 
concessionitria del Tramvia Diagonal-Baix Llobregat un import total 
de 36.571 milers d'euros en concepte d'indemnització, revisions de 
preus i modificacions del contracte inicial. Aquest pagament el 
realitzara l' ATM d'acord amb les anualitats de la subvenció de capital 
finalista aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió 
de 14 de juny de 2005 a favor de l' ATM per aquest concepte, i que 
inclou la compensació financera derivada del calendari de 
fraccionament del pagarnent (2006-2015). 

• En data 5 de setembre de 2006l'ATM i Trarnvia Metropolita, S.A van 
formalitzar un conveni pel qual l' ATM abonara a la societat 
concessionaria del Trarnvia Diagonal-Baix Llobregat un import total 
de 13.505 milers d'euros en concepte de modificacions del contracte 
inicial. Aquest pagament el realitzara I'ATM d'acord arnb les 
anualitats de la subvenció de capital finalista aprovada pel Govern de 
la Generalitat de Catalunya en sessió de 29 d'agost de 2006 a favor de 
l' A TM per aquest concepte, i que inclou la compensació financera 
derivada del calendari de fraccionarnent del pagament (2007-2015). 

• En data 5 de setembre de 2006 l' ATM i Tramvia Metropolita del 
Besos, S.A van formalitzar un conveni pel qual l' ATM abonara a la 
societat concessionaria del Tramvia Sant Martí-Besos un import total 
de 29.041 milers d'euros en concepte de modificacions del contracte 
inicial. Aquest pagarnent el realitzara l' A TM d les 
anualitats de la subvenció de capital finalista aDl:ovaC1¡l&O, ¡¡'~~'fe. ,fe"r~le 

la Generalitat de Catalunya en sessió de 29 d'agost 
l' ATM per aquest concepte, i que inclou la cOlnp~ffi;ac 
derivada del calendari de fraccionarnent del pa,garnell1t9)O'Ü 

• En data 26 de juny de 2008 I'ATM i Tramvia Me:t~:l'd;nf~~orS 
formalitzar un conveni pel qual l' A TM ~~~~~~C"'.lj'. 
concessionaria del Tramvia Diagonal-Baix Llobregat un 
de 8.336 milers d'euros en concepte de tancament de les obres del 
contracte inicial. Aquest pagament el realitzara l' ATM d'acord amb 
les anualitats de la subvenci' e capital finalista aprovada pel Govern 
de la Generalitat de Cat 'ny en sessió de 10 de juny de 2008 a favor 
de l' A TM per aquest e nce t i ue inclou la compensació financera 
derivada del calendari e a i ament del pagament (2009-2015). 

-
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• En data 19 de mar<y de 2009 es va signar el Text Refós del Contracte 
de Concessió del Trarnvia Diagonal - Baix Llobregat entre l' A TM i 
Tramvia Metropolita, S.A. L'objectiu de la signatura d'aquest Text 
Refós es el següent: 

Inc10ure en un únic document tots els acords del Consell 
d 'Adrninistració de I'ATM que s'han pres des de la signatura 
del Contracte de Concessió. 

- Modificar el sistema de compensació de la tarifa tecnica per 
bandes a través de la fixació d'una nova corba de demanda, que 
redueixi les incerteses económiques futures tant per part de 
l' Adrninistració com per par! del concessionari. 

- Inc10ure una inversió per I'adquisició de 4 nous trarnvies i els 
nous equips de televigilancia sense cap compensació per part de 
l' Adrninistració a l'Operadora de Tramvia Metropolita, S.A. 

• En data 28 de desembre de 2009 l' A TM i Trarnvia Metropolita del 
Besos, S.A van formalitzar un conveni pel quall' ATM abonara a la 
societat concessionaria del Trarnvia Sant Martí-Besos un import total 
de 32.496 milers d'euros en concepte d'increments d'obra, revisió de 
preus, costos d'increment de termini i interessos. Aquest pagarnent el 
realitzara l' ATM d'acord arnb les anualitats de la subvenció de capital 
finalista aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya en sessió 
de 22 de desembre de 2009 a favor de l' A TM per aquest concepte, i 
que inclou la compensació financera derivada del de 
fraccionament del pagament (2011-2021). 

• En data 14 de novembre de 2012 es va 
Contracte de Concessió del Sistema Sant Mlml-tlesc 

• A 31 de desembre de 2014 els processos d' exprclpí,lCíél'~ 
als dos sistemes tramviaris suposen unes contingencies 
que s'estimen, en funció d stat actual deIs procediments judicials 
pendents de resolució ~mi . a, entre els aproximadament 4 milions 
d 'euros (acceptats per l que o orci) i els gairebé 11 milions d'euros 
(sol'licitats de contra 1). 
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d) L' ATM segueix el criteri de no reconeixer cap deute per finanyament de les 
inversions amb els concessionaris, fins que no arriba el corresponent 
finanyament acordat en origen, per tal de mantenir I'equilibri pressupostari. 

EIs eventual s imports addicionals seran a carrec del finanyament que per 
aquest concepte es rebi de la Generalitat de Catalunya. 

Cal esmentar que en I' exercici 2011 la Generalitat de Catalunya va adoptar 
diversos Acords de Govern per a I'ajornament deIs imports a pagar en aquell 
exercici relatius als convenis de modificats deIs tramvies que s'esmenten 
anteriorment. En virtut de les addendes formalitzades d'aquests convenis un 
import total de 15.475 milers d'euros s'ha diferit a les anualitats d'exercicis 
posteriors. 

L'ATM no té concertat a 31 de desembre de 2014 cap compromís per obra 
executada deIs tramvies a finanyar amb recursos propis. 

13.2 - En sessions de 12 de desembre de 2002 i de 3 de desembre de 2004 el Consell 
d' Administració de l' ATM va aprovar I' adjudicació de diversos 
subministraments de trens per a diferents línies del metro de Barcelona, per un 
valor total deIs trens de més de 650 milions d'euros. Cal esmentar que aquests 
trens no son propietat de I'ATM sinó que en disposa d'ells mitjanyant un 
contracte de "renting". 

En aquest sentít el 8 d'agost de 2003 es va subscriure entre I'ATM, CAF i una 
agrupació d'entitats financeres un primer contracte marc per a I'arrendament de 
39 trens per a les línies 2, 3 i 5 del metro de Barcelona, posteriorment el 25 de 
novembre de 2003, es va formalitzar el contracte de subministrament associat. El 
23 de juliol de 2004 es va formalitzar el contracte marc i d' i el 
contracte de subministrament amb AIstom, I'allre al 
subministrament de 50 trens per a la futura línia 9 del metro ~~~I!tl~lQQ1. 
com s'explica en la nota 12.1 en I'exercici 2006 es van l.(j¡ma:\'t~ 

contractes de cessió de I'explotació . op ració d'aquest trens 
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Finalment, el 18 d'abril de 2005 es va formalitzar un contracte amb CAF per el 
subministrament de 10 nous trens per a la línia 1 del metro de Barcelona d' acord 
amb I'adjudicació del Consell d'Administració de l' ATM de 3 de desembre de 
2004 esmentada, i en I'exercici 2007 es va signar el corresponent contracte de 
cessió de I'explotació i operació d'aquests trens a TMB. 

13.3 El mes d'octubre de 2014, I'ATM va resoldre I'adjudicació del procediment de 
licitació del projecte T-Mobilitat per a la implantació d'un nou sistema 
tecnologic tarifari i de gestió per un import de 58.143 milers d'euros (LV.A. 
exclos) mitjan<;ant un contracte de col'laboració publico-privada. 

13.4 Atesa l'activitat a que es dedica l' ATM, la qual ha estat descrita a la Nota 1, 
aquesta no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions i contingencies de 
naturalesa mediambiental que poguessin ésser significatius en relació amb el 
patrimoni, la situació financera i els resultats de l' ATM. 

Per aquest motiu, no s'inclouen desglossaments en aquesta memoria deis estats i 
comptes anual s pe! que fa a informació sobre qüestions mediambientals. 

13.5 - Altres contingencies 

El Real Decret-Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostitria i de foment de la competitivitat, va establir per a I'any 2012 la 
supressió de l'import equivalent a una paga extraordinaria per al personal del 
sector público Com a resultat de l'aplicació efectuada per l'ATM de l'esmentat 
Real Decret-Llei 20/2012 les despeses per sous i salaris de l'exercici 2012 es van 
veure minorades en 92 milers d'euros. 

D'acord amb el mateix Real Decret-Llei 20/2012 les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinaria es destinaran en exercicis 
aportacions a plans de pensions o contractes d'assel~uranl;,J:í;,c>ii 
incloguin la cobertura de contingencies de jubilació amb 
d'estabilitat pressupostitria i soste . 'litat financera i en els 1~¡'I"~' . 

determini en les corresponents eis 

-
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Addicionalment, la llei 36/2014 de Pressuposts Generals de l'Estat de data 26 de 
desembre, en la seva disposició addicional desena segona, determina la 
possibilitat de recuperar durant l'any 2015, si escau, el 24,04% deis imports que 
es van deixar de rebre com a conseqü¿mcia de I'aplicació en el seu dia del RO 
20/2012. 

En funció de I'opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 
(nota informativa de 9 de novembre de 2012) i de la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat (Consulta de l'Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas de 13 de novembre de 2012), no es pot considerar probable, en la 
situació actual , que existeixi una obligació present en relació a les eventual s 
aportacions que contempla el Real Decret-Llei 2012012 i per tant no es 
compleixen els suposits per a la dotació d 'una provisió per a riscos i despeses en 
relació a les esmentades aportacions d'acord amb el marc comptable d'aplicació 
al' ATM per a I'import diferencial. 

13.6 - Valors rebuts en diposit 

L' ATM ha rebut avals en dipósit per un import total de 20.609 milers d'eurus. 

-
/ 
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Nota 14 QUADRE DE FINANCAMENT 

Els recursos obtinguts durant els exerC1C1S 2014 i 201 3, així com la seva 
aplicació, i l'efecte que han produ"it aquestes operacions sobre el capital circulant 
es reflecteixen en el quadre següent: 

FONS PERMANENTS 

APLlCACIONS 2014 2013 ORÍGENS 

Recursos aplicats en , 'excrcic i - ;.646.57 1,82 Recursos generats en ['exerciei 
Adquisicions d ' jmmobil itzat: Subvencions de capital 

Immaterial 257.030,00 6.542,00 Cred its a lIarg termini 
Material ¡Infraestructura 28.487,26 4 11.340,27 

Credits a lIarg termini - -
Augrnent del cap ital circulant 4.176.633,52 - Disminució del cap ital ci rculant 

4,462 .150,78 6,064.454,09 

VA RJACIONS DEL CA PITAL CIRCULANT 

2014 

AUGMENTS DISM INUCIONS AUGMENTS 

Deutors 15.639.240,25 - -
Comptes financers - 48.948.084,39 86.767.229,08 
Deutes a curt termi ni 56.047.897,53 - -
Ajustaments per period ificació - 18.562.419,87 -
Variac ió del capital circulant 

71.687.137,78 67.510.504,26 86.767.229,08 
- 4.176.633,52 6.064.454 ,09 

71.687,137,78 71.687,137,78 92,831.683,17 

CONCILIA CIÓ DEL RES ULTA T DE L 'EXERCICI 
AMB ELS RECURSOS GENERA TS/(A PLlCA TS) 

2014 

2014 20B 

4.462.150,78 -
- -
- -
- -

- 6.064.454,09 

4,462,150,78 6.064.454 ,09 

2013 

DIS~UNUCIONS 

84.844.435 ,54 

-
6.905.596,70 
1.081.650,93 

92.83 1.683, 17 
-

92,831.683, 17 

Resultat de ]'cxercici segons Compte de Resultats 
Dotacions a I'amortització 

4.014.723 ,39 (-) o., '''ll~!<!, '" ~11, I "ta 
447.427,39 

Subvencions de capital aplicades 

Barcelona, 7 d'abril de 2015 

'-


