FONS LOCAL - PREGUNTES FREQÜENTS
INSTRUCCIONS PER A REALITZAR EL SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ,
PER LES ENTITATS LOCALS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SUBTRAN EN
RELACIÓ AL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS
Aquest “preguntes freqüents” pretén aclarir els possibles dubtes que puguin derivar-se de
l'aplicació de la Resolució de 9 de març de la SEH, per la qual es dicten instruccions relatives al
subministrament d'informació de les entitats locals en relació amb la prestació de servei de
transport públic (BOE de 12 de març).

Una possible futura concessió directa de subvencions o ajudes que només podran rebre aquelles
que abans del dia 19 facilitin la informació.
El termini per a subministrar la informació acaba el pròxim dia 19 d’abril, a les 24.00 hores
El formulari electrònic per al subministrament d'aquesta informació es troba publicat a l'Oficina
Virtual per a la Coordinació Financera de les Entitats Locals

Aplicació SUBTRAN
La sol·licitud l'han d'emplenar els interventors, identificats a través de l'aplicació ”AUTORIZA”.
Mitjançant la signatura electrònica del formulari, l'interventor de cada entitat subministra les
dades sobre els serveis de transport col·lectiu regular de viatgers, juntament amb la seva
documentació adjunta.

1- ENTITATS QUE HEU DE SUBMINISTRAR LA INFORMACIÓ I QUINA MODALITAT DE GESTIÓ
HEU D’ESCOLLIR DE LES 14 OPCIONS

Segons la resposta que ens ha fet la “Subdirección General de Gestión de la Financiación Local”
entenem que quan el manual diu “entitats locals integrades a l’ATM” parla de les entitats locals
que formen part jurídicament del consorci ATM de Barcelona, només serien Ajuntament de
Barcelona i l’AMB.
La resta d’entitats locals, per bé que sou representades per l’AMTU dins l’ATM, i l’AMTU té
reconeguda la categoria d’entitat consorciada de l’ATM de Barcelona, finalment determinem que
jurídicament, com Ajuntament, no formeu part del consorci. Malgrat els vostres serveis estan
integrats tarifàriament mitjançant conveni d’adhesió amb ATM (que vau signar quan vau integrar
el vostre servei urbà) i, a més a més, els URBANETS teniu conveni Ajuntament-ATM-GenCatOperador, jurídicament no esteu integrats com a entitat local dins el consorci de l’ATM.

Per tant, a la plataforma SUBTRAN,
•

URBANETS (el titular del servei és la Generalitat) – seleccioneu “11-Gestión por convenio
de colaboración interadministrativo” ja que la formula jurídica de prestació del servei, i
on es defineix l’aportació econòmica local és en el conveni interadministratiu amb el
Departament-ATM-operador i que, per alguns de vosaltres, també hi afegiu altres
administracions locals.

•

URBANS (el titular del servei de bus urbà és l’Ajuntament) – seleccioneu l’opció més
adient per vosaltres de les que apareixen de la 1 a la 8.

Quan escolliu aquestes opcions veureu que de l'aplicatiu queden desactivades les caselles per
pujar els certificats del Consorci ATM de l’àrea de Barcelona que hem preparat per cadascú de
vosaltres. En principi, doncs ja no us fan falta. Amb els certificats de la intervenció municipal n’hi
haurà prou.
Els que tingueu diferents serveis de transport públic urbà, per exemple també tingueu altres
contractes per transport a demanda o altres, haureu d’omplir una altra fila del mateix formulari.
Cada empresa prestadora d’algun servei ha de tenir la seva fila.

2- IMPORTE DE LA CIFRA NETA DE NEGOCIO 2019
És l’IMPORT que apareix en els certificats C1 i C3 – casella
Pla de Millores (dades 2019)

A lliurats a la plataforma AMTU del

Cost total del servei de transport públic urbà (TPU), durant l’any 2019

3- INGRESOS POR TARIFA O PRECIO PÚBLICO 2019
L'import d'ingressos per tarifa o preu públic son els recaptats IVA exclòs (import brut), sense
descomptar les despeses associades d'emissió, repartiment, etc... dels títols.
És l’IMPORT que apareix en els certificats C1 (en alguns casos) i C3 – casella B lliurats a la
plataforma AMTU del Pla de Millores, i si ho teniu (molts no ho tindreu) li podeu sumar les
despeses associades d’emissió, repartiment, etc. que us hagi pogut cobrar l’operador o l’ATM.
D’aquesta manera us hauria de quedar un import superior al de la casella B del C3.
Aquesta informació la podeu obtenir del certificat C3 que vau enviar a l’AMTU durant l’any 2020
per rebre l’ajuda de l’AMTU. Allà hi ha les dades del 2019 que us estan demanant.
Els imports es reflectiran sense IVA.
ALERTA! L’IMPORT INTRODUÏT EN AQUESTA CASELLA HA DE SER IGUAL AL QUE APAREGUI AL
CERTIFICAT DE PÈRDUES I GUANYS / LIQUIDACIÓ QUE TENIU DE L’OPERADOR I QUE ADJUNTEU
EN EL PUNT 7
Aquesta xifra que haureu introduït aquí, quan feu el certificat de l’interventor l’haureu de detallar.
Veure el punt 6. Els imports reflectits han de coincidir amb els que apareguin al certificat de
l'interventor/a de l'entitat local que subministra la informació relativa als ingressos per tarifa o
per preu públic obtinguts el 2019.
El certificat de l’interventor (punt 6) ha de tenir el detall següent:
-

Nombre i ingressos per bitllets senzills.

-

Nombre i ingressos per abonaments, targetes de transport i similars, obtinguts
directament dels usuaris del servei de transport.

-

En el cas de bitllets, abonaments i similars expedits pel prestatari del servei que siguin
gratuïts es recollirà la seva quantitat i import amb valor zero.

-

S'ha d'incloure nombre i ingressos per títols del Sistema tarifari integrat

4- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO
NO L’HEU D’OMPLIR

5- ANEXO CERTIFICADO CONSORCIO
NO L’HEU D’OMPLIR

6- ANEXO CERTIFICADO INTERVENTOR
HEU D’ADJUNTAR EL CERTIFICAT DEL VOSTRE INTERVENTOR/ DE LA VOSTRA INTERVENTORA
Teniu a la vostra disposició un model:
https://www.amtu.cat/estat-alarma-covid-19/350-preguntes-frequeents

7- ANEXO CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 2019
Li heu de demanar al vostre operador. Però és la liquidació que us han de donar any a any.
Aquesta liquidació o compte de pèrdues i guanys 2019 segur que és del vostre servei urbà de
manera exclusiva. És obligatori que cada servei/municipi tingui el seu de manera individual.
Els que teniu convenis amb la Generalitat. Pot ser que participi o no en el finançament del vostre
servei. Pot ser que el dèficit el cobreixi totalment l'Ajuntament o no. Reviseu els vostres convenis,
però hi ha algú que m’ha comentat que no tenia les liquidacions, que ho tenia la Generalitat i això
no pot ser
Els convenis diuen coses semblants a això:

"Durant el mes de ---- de l’any ...., l’empresa XXXXX presentarà una certificació amb la
liquidació anual dels serveis en què es detallin els ingressos obtinguts i les despeses
d'explotació, calculades d’acord amb els criteris establerts en el pressupost que recull
l'annex 2, a fi de poder determinar l’import definitiu de l’aportació econòmica per part
de l’Ajuntament de XXXXXXXXXX, podent demanar la Intervenció municipal més
informació a l’ATM en relació a les despeses ATM definitives de l’any XXX associades a
aquest servei. Si de la mateixa en resultés un import addicional a satisfer per part de
l’Ajuntament de XXXXX, aquest faria una transferència bancària. En el cas contrari,
seria l’empresa XXXXX qui faria la corresponent transferència bancària a favor de
l’Ajuntament."
Els Ajuntaments sou qui fa els pagaments i, per tant, qui ha de disposar de la documentació.

8- ANEXO MEMORIA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO 2019
Li heu de demanar al vostre operador. Això si que el més probable és que no ho tingueu. Us han
d’enviar la memòria de l’empresa 2019. El més segur és que aquesta memòria inclogui més d’un
municipi a on presten servei la mateixa empresa. No passa res. Indiqueu que la memòria de
l’empresa inclou el vostre servei urbà i quin % d’ingressos aproximat representa el vostre
Ajuntament per l’empresa.
El manual diu:

9- INFORME DE AUDITORIA 2019
S'ha d'acompanyar l'informe d'auditoria als comptes anuals del servei, o l'informe dels comptes
anuals de l'entitat local prestadora del servei, emès per l'interventor o interventora, quan estigui
sotmesa a un règim de comptabilitat pública.
El informe de auditoría se refiere a las cuentas de la sociedad. Lo ideal es que dicho informe esté
debidamente desglosado permitiendo desglosar los datos correspondientes al servicio de
transporte urbano que sea objeto de la información suministrada, al igual que las cuentas
anuales sobre las que recae. No obstante, dado que dichos documentos no pueden ser
modificados en tan breve espacio de tiempo, debe remitirlos con la información que contengan.
Si en la misma no está suficiente especificado el detalle de los datos que sirvan para justificar el
certificado desglosado de los ingresos por tarifa y del servicio al que se refieren, pueden adjuntar
un informe complementario realizando cuantas aclaraciones consideren pertinentes.
Igualmente le confirma que la referencia al “informe de las cuentas anuales de la entidad local
prestadora del servicio, emitido por el interventor o interventora” se refiere al caso en que la
entidad prestadora del servicio no se trate de una sociedad sometida a la Ley de sociedades de
capital sino a un régimen de contabilidad pública. Deben adjuntar, por tanto, el informe de
auditoría de las cuentas anuales de la empresa, al tratarse la prestadora del servicio de una
sociedad.

ALTRES ASPECTES

PER SI NECESSITEU HABILITAR MÉS ACCESSOS AL SUBTRAN
El acceso a la plataforma mencionada se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.hacienda.gob.es/esES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/Autoriza.aspx
Si tienen algún problema para el acceso a la aplicación, o para autorizar a algún otro empleado municipal como
ayudante y para darle de alta en SUBTRAN, pueden plantear una incidencia a través de la aplicación de incidencias
de la Subdirección General de Coordinación de la Información Económica y Financiera, denominada Minerva
(https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Minerva) o enviar un correo al buzón de la OVEL
(OVEELL@hacienda.gob.es).

