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PPuueerrttoo  CCaallddeerraa,,  2200  ddee  jjuulliioo,,  22001155    

  

  

SSeeññoorreess    

MMiieemmbbrrooss  ddee  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  

IInnssttiittuuttoo  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  PPuueerrttooss  ddeell  PPaaccííffiiccoo  

  

  

EEssttiimmaaddooss  SSeeññoorreess::  

  

EEnn  oobbsseerrvvaanncciiaa  ddee  llaa  ddiirreeccttrriizz  RR--CCOO--6611  eemmiittiiddaa  ppoorr  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  yy  

ccoonnffoorrmmee  aall  aarrttííccuulloo  1111  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa,,  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ppúúbblliiccooss  eessttaammooss  ssoommeettiiddooss  aa  

uunn  pprroocceeddiimmiieennttoo  ddee  eevvaalluuaacciióónn  ddee  rreessuullttaaddooss  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  eenn  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  

ddeebbeerreess  ccoonn  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppeerrssoonnaall,,  ppoorr  ttaall  mmoottiivvoo  pprreesseennttoo  aannttee  uusstteeddeess  eell  iinnffoorrmmee  ffiinnaall  ddee  

GGeessttiióónn  ccoommoo  SSuubbggeerreennttee  ddee  eessttaa  IInnssttiittuucciióónn,,  ppaarraa  llooss  ffiinneess  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaann..  

  

AA..  PPrreesseennttaacciióónn..  EEnn  eessttee  aappaarrttaaddoo,,  eennttrree  oottrrooss  aassuunnttooss  qquuee  ssee  ccoonnssiiddeerreenn  ppeerrttiinneenntteess,,  ssee  eeffeeccttuuaarráá  

llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  ddooccuummeennttoo  aall  rreessppeeccttiivvoo  ddeessttiinnaattaarriioo,,  mmeeddiiaannttee  uunn  rreessuummeenn  eejjeeccuuttiivvoo  ddeell  

ccoonntteenniiddoo  ddeell  iinnffoorrmmee..  

  

BB..  RReessuullttaaddooss  ddee  llaa  ggeessttiióónn..    

  

11..  RReeffeerreenncciiaa  ssoobbrree  llaa  llaabboorr  ssuussttaannttiivvaa  iinnssttiittuucciioonnaall  oo  ddee  llaa  uunniiddaadd  aa  ssuu  ccaarrggoo,,  sseeggúúnn  

ccoorrrreessppoonnddaa  aall  jjeerraarrccaa  oo  ttiittuullaarr  ssuubboorrddiinnaaddoo..  

  

EEnn  NNoovviieemmbbrree  ddee  22000077,,  ffuuii  nnoommbbrraaddoo  iinntteerriinnaammeennttee  yy  ppoorr  uunn  ppllaazzoo  ddee  ttrreess  mmeesseess  eenn  eell  ppuueessttoo  ddee  

SSuubbggeerreennttee  ddee  eessttaa  IInnssttiittuucciióónn..  IInniicciiéé  ffuunncciioonneess  eell  ddííaa  2266  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22000077..      LLuueeggoo,,  eenn  SSeessiióónn  

nn°°  33447755,,  mmeeddiiaannttee  aaccuueerrddoo  22  ddee  ffeecchhaa  1155  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22000088  ffuuii  eelleeggiiddoo  ccoommoo  SSuubbggeerreennttee  ddee  eessttaa  

IInnssttiittuucciióónn;;  ppuueessttoo  ddoonnddee  ffuuii  rreeeelleeggiiddoo  oo  vvuueellttoo  aa  nnoommbbrraarr  eenn  eell  aaññoo  22001122,,  eenn  SSeessiióónn  ddee  JJuunnttaa  

DDiirreeccttiivvaa  nn°°  33775599  yy  mmeeddiiaannttee  aaccuueerrddoo  nn°°  22,,  ddee  ffeecchhaa  0099  ddee  ffeebbrreerroo  ddeell  aaññoo  22001122..    MMii  

nnoommbbrraammiieennttoo  ccaarreeccee  ddee  ppllaazzoo  lleeggaall,,  ppeerroo  ssee  aassiimmiillóó  aall  ddeell  GGeerreennttee  GGeenneerraall  qquuee  eess  ddee  ccuuaattrroo  aaññooss..    

MMii  ppllaazzoo  eessttaarrííaa  ppoorr  vveenncceerrssee  eenn  ffeebbrreerroo  ddee  22001166;;    nnoo  oobbssttaannttee,,  ddaaddoo  qquuee  yyaa  ccuueennttoo  ccoonn  eell  ddeerreecchhoo  

aa  mmii  jjuubbiillaacciióónn  oo  ppeennssiióónn,,    oottoorrggaaddoo  ppoorr  llaa  CC..CC..SS..SS  ddeecciiddíí  hhaacceerrllaa  eeffeeccttiivvaa  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ddííaa  2211  ddee  

jjuulliioo  ddee  22001155..  
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CCoonnffoorrmmee  aa  llaa  LLeeyy  NNoo..  11772211  ddeell  2288  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11995533  ssee  ccrreeaa  eell  IInnssttiittuuttoo  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  

PPuueerrttooss  ddeell  PPaaccííffiiccoo  ((IINNCCOOPP)),,  ddeell  2288  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  11995533..  TTaall  yy  ccoommoo  lloo  sseeññaallaa  eell  aarrttííccuulloo  11::  

““AArrttííccuulloo  11ºº——CCrrééaassee  eell  IInnssttiittuuttoo  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  PPuueerrttooss  ddeell  PPaaccííffiiccoo  ((IINNCCOOPP)),,  eenn  aaddeellaannttee  

ddeennoommiinnaaddoo  eell  IInnssttiittuuttoo,,  ccoommoo  uunnaa  eennttiiddaadd  ppúúbblliiccaa,,  ddoottaaddaa  ddee  ppeerrssoonnaalliiddaadd  jjuurrííddiiccaa,,  aauuttoonnoommííaa  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  ppaattrriimmoonniioo  pprrooppiioo,,  yy  ccaappaacciiddaadd  ddee  ddeerreecchhoo  ppúúbblliiccoo  yy  pprriivvaaddoo;;  ssuu  oobbjjeettiivvoo  

pprriinncciippaall  sseerráá  aassuummiirr  llaass  pprreerrrrooggaattiivvaass  yy  ffuunncciioonneess  ddee  aauuttoorriiddaadd  ppoorrttuuaarriiaa,,  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  

eexxpplloottaarr,,  ddiirreeccttaa  oo  iinnddiirreeccttaammeennttee,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  lleeyy,,  llooss  ppuueerrttooss  ddeell  EEssttaaddoo  eenn  eell  lliittoorraall  

ppaaccííffiiccoo  ddeell  ppaaííss,,  ssuuss  sseerrvviicciiooss  ppoorrttuuaarriiooss,,  aassíí  ccoommoo  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ffaacciilliiddaaddeess  ccoonneexxaass,,  ccoonn  eell  

ffiinn  ddee  bbrriinnddaarrllooss  ddee  ffoorrmmaa  eeffiicciieennttee  yy  eeffiiccaazz  ppaarraa  ffoorrttaalleecceerr  llaa  eeccoonnoommííaa  nnaacciioonnaall..””  

  

DDee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaa  LLeeyy  RReegguullaaddoorraa  ddee  llaa  AAccttiivviiddaadd  PPoorrttuuaarriiaa  ddee  llaa  CCoossttaa  ddeell  PPaaccííffiiccoo,,    LLeeyy  

NNúúmmeerroo  88446611,,  eell  IInnssttiittuuttoo  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  PPuueerrttooss  ddeell  PPaaccííffiiccoo  ((IINNCCOOPP)),,    eess  uunnaa  eennttiiddaadd  ppúúbblliiccaa  

ddoottaaddaa  ddee  ppeerrssoonnaalliiddaadd  jjuurrííddiiccaa,,  aauuttoonnoommííaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  ppaattrriimmoonniioo  pprrooppiioo  yy  ccaappaacciiddaadd  ddee  

ddeerreecchhoo  ppúúbblliiccoo  yy  pprriivvaaddoo,,  ccuuyyoo  oobbjjeettoo  eess  llaa  eexxpplloottaacciióónn  ddiirreeccttaa  oo  iinnddiirreeccttaa  ddee  llooss  ppuueerrttooss  ddeell  

EEssttaaddoo  eenn  eell  lliittoorraall  ppaaccííffiiccoo  ddeell  ppaaííss,,    ssuuss  sseerrvviicciiooss  ppoorrttuuaarriiooss,,  aassíí  ccoommoo  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  yy  

ffaacciilliiddaaddeess  ccoonneexxaass..      

  

EEll  aarrttííccuulloo  22  ddee  llaa  LLeeyy  RReegguullaaddoorraa  ddee  llaa  AAccttiivviiddaadd  PPoorrttuuaarriiaa  ddee  llaa  CCoossttaa  ddeell  PPaaccííffiiccoo,,    LLeeyy  NNoo..  

11772211,,  rreeffoorrmmaaddaa  ppoorr  llaa  LLeeyy  NNoo..  88446611,,  eessttaabblleeccee  uunn  ffiinn  yy  oobbjjeettoo  eessppeeccííffiiccoo  aa  llooss  rreeccuurrssooss  qquuee  

iinnggrreesseenn  aall  ppaattrriimmoonniioo  ddeell  IINNCCOOPP  pprroovveenniieenntteess  ddee  llaass  ccoonncceessiioonneess..    DDiicchhoo  aarrttííccuulloo  eexxpprreessaammeennttee  

ddiiccee::  

  

““AArrttííccuulloo  22..--  CCoommoo  IInnssttiittuucciióónn  AAuuttóónnoommaa  ddee  DDeerreecchhoo  PPúúbblliiccoo,,  eell  IInnssttiittuuttoo  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  

PPuueerrttooss  ddeell  PPaaccííffiiccoo,,  tteennddrráá  ppeerrssoonneerrííaa  jjuurrííddiiccaa  yy  ppaattrriimmoonniioo  pprrooppiiooss,,  yy  ggoozzaarráá  ddee  llaa  aauuttoonnoommííaa  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ffuunncciioonnaall  eessttaabblleecciiddaa  ppoorr  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa,,  llaa  qquuee  ccoonnffiieerree  ccoommpplleettaa  

iinnddeeppeennddeenncciiaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ggoobbiieerrnnoo  yy  aaddmmiinniissttrraacciióónn,,……  

PPaarraa  ccuummpplliirr  llooss  oobbjjeettiivvooss,,  ccoorrrreessppoonnddeerráánn  aall  IInnssttiittuuttoo  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddeebbeerreess  yy  aattrriibbuucciioonneess::  

((……))  
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ññ))    DDeessttiinnaarr  llooss  iinnggrreessooss  pprroovveenniieenntteess  ddee  ccoonncceessiioonneess  oottoorrggaaddaass  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  LLeeyy  NNoo..  77776622,,  eenn  

uunn  cciieenn  ppoorr  cciieennttoo  ((110000%%))  aall  ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ddee  oobbrraass  yy  eeqquuiippoo  ppaarraa  pprrooyyeeccttooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  

ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa,,  oorrnnaattoo,,  lliimmppiieezzaa  yy  sseegguurriiddaadd  cciiuuddaaddaannaa,,  ccoonn  éénnffaassiiss  eenn  aaccttiivviiddaadd  

ttuurrííssttiiccaa..    AA  eessttooss  pprrooyyeeccttooss  ttaammbbiiéénn  ssee  ddeessttiinnaarráá  aall  mmeennooss  uunn  vveeiinnttiicciinnccoo  ppoorr  cciieennttoo  ((2255%%))  ddee  llooss  

iinnggrreessooss  pprroovveenniieenntteess  ddee  llaass  ccoonncceessiioonneess  oottoorrggaaddaass  oo  ddee  llaass  qquuee  sseeaann  oottoorrggaaddaass  ppoorr  eell  IINNCCOOPP  eenn  eell  

ffuuttuurroo;;    ssuu  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  qquueeddaarráá  aauuttoorriizzaaddaa  ppaarraa  aauummeennttaarr  eessttee  ppoorrcceennttaajjee  hhaassttaa  aallccaannzzaarr  eell  

cciinnccuueennttaa  ppoorr  cciieennttoo  ((5500%%))  ddee  eessttooss  iinnggrreessooss..    LLooss  iinnggrreessooss  ddeeffiinniiddooss  eenn  eessttee  iinncciissoo,,  eenn  nniinnggúúnn  ccaassoo  

ppooddrráánn  uuttiilliizzaarrssee  ppaarraa  ffiinnaanncciiaarr  pprrooyyeeccttooss  oo  aaccttiivviiddaaddeess  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llaass  ccoonncceessiioonneess  

oottoorrggaaddaass””..  

  

DDuurraannttee  mmii  ggeessttiióónn  ccoommoo  ssuubbggeerreennttee  hhee  ffuunnggiiddoo  ccoommoo  DDiirreeccttoorr  ddee  llaa  UUnniiddaadd  TTééccnniiccaa  ddee  

SSuuppeerrvviissiióónn  yy  CCoonnttrrooll  ((UUTTSSCC)),,  qquuee  eess  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  eennccaarrggaaddaa  ddee  vveellaarr  ppoorr  eell  ccoorrrreeccttoo  yy  ccaabbaall  

ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  ccoonnttrraattooss  ddee  ccoonncceessiióónn  ssuussccrriittooss  ppoorr  llaa  iinnssttiittuucciióónn  yy  ssoobbrree  eessaa  pprreemmiissaa  ssee  hhaa  

bbaassaaddoo  ttooddaa  mmii  ggeessttiióónn  eenn  llaa  iinnssttiittuucciióónn..    

  

22..  CCaammbbiiooss  hhaabbiiddooss  eenn  eell  eennttoorrnnoo  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ddee  ssuu  ggeessttiióónn,,  iinncclluuyyeennddoo  llooss  

pprriinncciippaalleess  ccaammbbiiooss  eenn  eell  oorrddeennaammiieennttoo  jjuurrííddiiccoo  qquuee  aaffeeccttaann  eell  qquueehhaacceerr  iinnssttiittuucciioonnaall  

oo  ddee  llaa  uunniiddaadd,,  sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa  aall  jjeerraarrccaa  oo  ttiittuullaarr  ssuubboorrddiinnaaddoo..  

  

LLaa  UUTTSSCC  nnaaccee  aa  rraaíízz  ddee  uunn  iinnffoorrmmee  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  eenn  eell  aaññoo  22000077,,  FFOOEE--

OOPP--66--22000077,,      eenn  ddoonnddee  ddeetteerrmmiinnaa  qquuee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ffiissccaalliizzaacciióónn  yy  ssuuppeerrvviissiióónn  nnoo  ddeebbeenn  sseerr  

eejjeeccuuttaaddaass  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  ddeeppeennddeenncciiaa..  LLuueeggoo  ddee  ccuummpplliiddooss  aallgguunnooss  ttrráámmiitteess    iinntteerrnnooss  aassíí  ssee  

pprroocceeddiióó..  FFuuee  eennttoonncceess  mmii  ttaarreeaa  ccoonnffoorrmmaarr  uunnaa  ddeeppeennddeenncciiaa  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarriiaa  eennccaarrggaaddaa  ddee  

ssuuppeerrvviissaarr  yy  ccoonnttrroollaarr  eell  ffiieell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  ccoonnttrraattooss  ddee  ccoonncceessiióónn  ssuussccrriittooss  ppoorr  eell  IINNCCOOPP..    

  

CCoonnffoorrmmaarr  eessttaa  uunniiddaadd  iimmpplliiccóó  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  pprroocceessooss,,  pprroocceeddiimmiieennttooss,,  hhaassttaa  eessee  mmoommeennttoo  

iinnééddiittoo  eenn  llaa  ffuunncciióónn  ppúúbblliiccaa,,  ddaaddoo  eell  ggrraaddoo  ddee  eessppeecciiaalliizzaacciióónn  rreeqquueerriiddoo..  

  

DDeessddee  eell  22000077  aa  llaa  ffeecchhaa  nnoo  hhaann  ooccuurrrriiddoo  ggrraannddeess  ccaammbbiiooss  aa  nniivveell  ddeell  oorrddeennaammiieennttoo  jjuurrííddiiccoo  qquuee  

aaffeecctteenn  eell  qquueehhaacceerr  ddee  llaa  UUnniiddaadd  ddee  mmaanneerraa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..  
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33..  EEssttaaddoo  ddee  llaa  aauuttoo  eevvaalluuaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo  iinnssttiittuucciioonnaall  oo  ddee  llaa  

uunniiddaadd  aall  iinniicciioo  yy  aall  ffiinnaall  ddee  ssuu  ggeessttiióónn,,  sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa  aall  jjeerraarrccaa  oo  ttiittuullaarr  

ssuubboorrddiinnaaddoo..  

  

EEnn  lloo  rreeffeerreennttee  aall  eessttaaddoo  ddee  llaa  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  ddee  llaa  UUnniiddaadd,,  ccaabbee  

sseeññaallaa  qquuee  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo,,  eessppeeccííffiiccaammeennttee  eell  

aarrttííccuulloo  1177,,  iinncciissoo  bb--  ddee  llaa  lleeyy  GGeenneerraall  ddee  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  88229922,,  ssee  cciittaa::  ““QQuuee  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  

aaccttiivvaa  rreeaalliiccee,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  uunnaa  vveezz  aall  aaññoo  llaass  aauuttooeevvaalluuaacciioonneess  qquuee  ccoonndduuzzccaann  aall  

ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  ddeell  SSCCII  ddeell  ccuuaall  eess  rreessppoonnssaabbllee..  AAssíí  mmiissmmoo  qquuee  ppuueeddaa  ddeetteeccttaarr    ccuuaallqquuiieerr  

ddeessvvííoo  qquuee  aalleejjee  aa  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  ssuuss  oobbjjeettiivvooss””..  

  

DDeessddee  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llaa  LLeeyy  ddee  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo,,  nnooss  ddiimmooss  aa  llaa  ttaarreeaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaarr,,  aannaalliizzaarr,,  eevvaalluuaarr  

yy  ddaarr  sseegguuiimmiieennttoo  aa  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ccoonnttrrooll  ppeerrttiinneenntteess,,  ppaarraa  hhaacceerr  ppoossiibbllee  llaa  pprreevveenncciióónn,,  

ddeetteecccciióónn,,    yy  ccoorrrreecccciióónn  aannttee  ddeebbiilliiddaaddeess  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo,,  ttoommaannddoo  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióónn  

llaass  ppoollííttiiccaass  yy  oobbjjeettiivvooss  eessttaabblleecciiddooss..  AAddeemmááss,,  ssee  eemmpprreennddeenn  ooppoorrttuunnaammeennttee  llaass  aacccciioonneess  

pprreevveennttiivvaass  oo  ccoorrrreeccttiivvaass  ccoonn  eell  pprrooppóóssiittoo  ddee  ffoorrttaalleecceerr  yy  ssuubbssaannaarr  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  oo  ddeessvviiaacciioonneess  

iiddeennttiiffiiccaaddaass  ppoorr  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  oo  rreeccoommeennddaacciioonneess  ddaaddaass  ppoorr  nnuueessttrraa  AAuuddiittoorrííaa  GGeenneerraall  oo  llaa  

CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  aassíí  ccoommoo  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  FFiissccaalliizzaacciióónn,,  qquuee  eess  llaa  

ddeeppeennddeenncciiaa  qquuee  FFiissccaalliizzaa  nnuueessttrroo  aaccttuuaarr  eenn  llaa  UUTTSSCC..    

  

PPeerriióóddiiccaammeennttee  ssee  rreeaalliizzaann  eenn  llaa  UUnniiddaadd  vvaalloorraacciioonneess  ddee  llooss  rriieessggooss  eexxiisstteenntteess  qquuee  ppuuddiieesseenn  aaffeeccttaarr  

eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  yy  ssee  iiddeennttiiffiiccaann  llaass  aacccciioonneess  ppaarraa  aaddmmiinniissttrraarr  ddiicchhooss  rriieessggooss,,  eenn  

rraazzóónn  ddee  llaass  ddeebbiilliiddaaddeess  eennccoonnttrraaddaass,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  iimmpplleemmeennttaarr  aacccciioonneess  ppaarraa  ffoorrttaalleecceerr  nnuueessttrroo  

aacccciioonnaarr  yy  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  qquuee  ssee  aallccaanncceenn  llooss  oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ddee  mmaanneerraa  eeffiicciieennttee  yy  eeffiiccaazz,,  

ffoorrttaalleecciieennddoo  aassíí  eell  ssiisstteemmaa  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo  iinnssttiittuucciioonnaall..  

  

CCaabbee  mmeenncciioonnaarr  qquuee  ttrriimmeessttrraallmmeennttee,,  ssee  rreeaalliizzaa  aannttee  nnuueessttrraa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaa  ddee  

llaa  ggeessttiióónn  ddee  nnuueessttrraa  uunniiddaadd,,  ccuuyyooss  rreessuullttaaddooss  ssoonn  vvaalliiddaaddooss  ppoorr  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddee  

llaass  ccoonncceessiioonneess  mmeeddiiaannttee  ssuuss  iinnffoorrmmeess  ppeerriióóddiiccooss..  
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44..  AAcccciioonneess  eemmpprreennddiiddaass  ppaarraa  eessttaabblleecceerr,,  mmaanntteenneerr,,  ppeerrffeecccciioonnaarr  yy  eevvaalluuaarr  eell  ssiisstteemmaa  

ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo  iinnssttiittuucciioonnaall  oo  ddee  llaa  uunniiddaadd,,  aall  mmeennooss  dduurraannttee  eell  úúllttiimmoo  aaññoo,,  sseeggúúnn  

ccoorrrreessppoonnddaa  aall  jjeerraarrccaa  oo  ttiittuullaarr  ssuubboorrddiinnaaddoo..  

  

DDuurraannttee  llaa  ggeessttiióónn  ssiieemmpprree  ssee  hhaa  vveellaaddoo  ppoorr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo,,  nnoo  oobbssttaannttee  eenn  llooss  

úúllttiimmooss  aaññooss  ssee  hhaann  ggeenneerraaddoo  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccaammbbiiooss  iimmppoorrttaanntteess  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llooss  pprroocceessooss  yy  

pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  áárreeaass  ddee  llaa  UUnniiddaadd  yy  eenn  eessppeecciiaall  ddeell  áárreeaa  ddee  iinnggeenniieerrííaa  ddee  llaa  

UU..TT..SS..CC..,,    oorriieennttaannddoo  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  eexxiisstteenntteess  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaa  lleeyy  ddee  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo,,  

ccrreeaannddoo  pprroocceeddiimmiieennttooss  nnuueevvooss,,  eenn  ddoonnddee  eexxiissttííaa  eessee  vvaaccííoo  pprroocceeddiimmeennttaall,,  yy  aassíí  ccuummpplliirr  ccoonn  

rreeccoommeennddaacciioonneess  ddee  nnuueessttrraa  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa  yy  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  FFiissccaalliizzaacciióónn  ssiieemmpprree  tteennddeenntteess  

aall  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  nnuueessttrroo  ssiisstteemmaa  ddee  ccoonnttrroollaa  iinntteerrnnoo..  

  

55..  PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss  aallccaannzzaaddooss  dduurraannttee  ssuu  ggeessttiióónn  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  

iinnssttiittuucciioonnaall  oo  ddee  llaa  uunniiddaadd,,  sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa..  

  

SSoonn  mmuucchhooss  yy  vvaarriiaaddooss  llooss  llooggrrooss  aallccaannzzaaddooss  eenn  eessttooss  aaññooss  ddee  ggeessttiióónn,,  llooss  ccuuaalleess  vvaann  ddeessddee  llaa  

ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  aaccttuuaall  eessttrruuccttuurraa  ddee  llaa  UUTTSSCC,,  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  eeffiicciieennttee  yy  aaddeeccuuaaddaa  ddee  llooss  

ssiigguuiieenntteess  ccoonnttrraattooss  ddee  CCoonncceessiióónn::  CCoonnttrraattoo  ddee  GGeessttiióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss  ppaarraa  llaa  ooppeerraacciióónn  ddee  

llaa  tteerrmmiinnaall  ddee  CCaarrggaa  GGeenneerraall  ddee  PPuueerrttoo  CCaallddeerraa  ssuussccrriittoo  ccoonn  SSPPCC  SS..  AA,,  yy    CCoonnttrraattoo  ddee  ccoonncceessiióónn  ddee  

RReemmoollccaaddoorreess  ssuussccrriittoo  ccoonn  SSAAAAMM  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa  SS..  AA..;;  aammbbooss  eenn  ttooddaass  ssuuss  aarriissttaass::  ooppeerraattiivvaa,,  

ffiinnaanncciieerraa,,  ddee  ggeessttiióónn,,  ddee  rreennddiicciióónn  ddee  ggaarraannttííaass,,  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  ppóólliizzaass  aall  ddííaa,,  eettcc..))  ttaammbbiiéénn  llaa  

aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell    ccoonnttrraattoo  ccoonn  llaa  eemmpprreessaa  IIMMNNSSAA  qquuee  ffuuee  vviittaall  ppaarraa  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  

UU..TT..SS..CC..  yy  eell  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell    mmuueellllee  ggrraanneelleerroo  oo  mmuueellllee  44;;    ppeerroo  ssiinn  lluuggaarr  aa  dduuddaass  llaa  

ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  tteerrmmiinnaall  GGrraanneelleerraa  vvaarriiaaddaa  ppoorr  aaddeennddaa  aa  mmuueellllee  uunn  mmuullttiipprrooppóóssiittoo  ccoonn  pprriioorriiddaadd  

eenn  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaa  ddeessccaarrggaa  ddee  ggrraannooss  yy  ggrraannéélleess,,  lluueeggoo  ddeennoommiinnaaddoo  MMuueellllee  ccuuaattrroo,,  eess  eell  mmaayyoorr  

llooggrroo  aallccaannzzaaddoo  eenn  mmii  ggeessttiióónn,,  eenn  llaa  ccuuaall  aaccttuuéé,,  dduurraannttee  mmiiss  nnoommbbrraammiieennttooss  ccoommoo  DDiirreeccttoorr  ddee  

PPrrooyyeeccttoo..  

  

EEssttee  pprrooyyeeccttoo  ssiiggnniiffiiccóó  uunn  hhiittoo  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaass  ccoonncceessiioonneess  eenn  nnuueessttrroo  ppaaííss,,  aall  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  llaa  

pprriimmeerraa  oobbrraa  ddeebbiiddaammeennttee  rreecciibbiiddaa  ppoorr  eell  EEssttaaddoo  ccoossttaarrrriicceennssee,,  aanntteess  ddeell  ppllaazzoo  ccoonnttrraaccttuuaall,,  yy  ddeennttrroo  

ddeell  ccoossttoo  ppaaccttaaddoo  ppaarraa  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn;;  ccoonn  1199  óórrddeenneess  ddee  mmooddiiffiiccaacciióónn  qquuee  ssiinn  dduuddaa  aallgguunnaa  

mmeejjoorraarroonn  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  pprrooyyeeccttoo..  LLaa  ssoollaa    ccoommppaarraacciióónn  eennttrree  llooss  ppllaannooss  AAss  bbuuiilltt  yy  llooss  

iinniicciiaalleess  aaccrreeddiittaann  ccoonn  ccrreecceess  eessttaa  aaffiirrmmaacciióónn..  EEssttee  pprrooyyeeccttoo  rreevviissttee  ddee  uunnaa  sseerriiee  ddee  iimmppoorrttaanntteess  

bbeenneeffiicciiooss  ppaarraa  eell  ppaaííss  eennttrree  llooss  ccuuaalleess  ssee  ppuueeddeenn  eennuummeerraarr  llooss  ssiigguuiieenntteess::  
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aa))  RReedduucccciióónn  ddee  llooss  ttiieemmppooss  ddee  eessppeerraa  eenn  bbaahhííaa,,  aauummeennttaannddoo  aassíí  llaa  eeffiicciieenncciiaa  ddee  PPuueerrttoo  

CCaallddeerraa..  

bb))  AAtteenncciióónn  ddee  bbuuqquueess  ddee  mmaayyoorr  ccaallaaddoo  eenn  eell  PPuueerrttoo..  

cc))  RReedduucccciióónn  eenn  llooss  ccoossttooss  ddee  iimmppoorrttaacciióónn  aassoocciiaaddooss  ccoonn  eell  fflleettee  mmaarrííttiimmoo  ddee  mmeerrccaaddeerrííaass  

ddaaddaa  llaa  bbaajjaa  eenn  llaass  eessppeerraass  yy  eell  aauummeennttoo  ddeell  ttoonneellaajjee  ddee  llooss  bbuuqquueess  qquuee  ssee  rreecciibbeenn..    

dd))  AAuummeennttoo  eenn  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  ccaarrggaa  mmoovviilliizzaaddaa  ((ttoonn//hhoorraa))  eenn  eell  PPuueerrttoo  ddee  CCaallddeerraa..  

ee))  AAuummeennttoo  ddee  llaa  lloonnggiittuudd  eeffeeccttiivvaa  ddee  aattrraaqquuee  ddeell  PPuueerrttoo  ddee  CCaallddeerraa  eenn  uunn  5500%%  

aapprrooxxiimmaaddaammeennttee,,  ppaassaannddoo  ddee  449900  mm  aa  773300  mm  lliinneeaalleess  ddee  aattrraaqquuee..    

ff))  EEnn  eell  nnuueevvoo  mmuueellllee  ssee  ppooddrráá  aatteennddeerr  bbuuqquueess  ddee  ttooddoo  ttiippoo,,  ssiieennddoo  pprriioorriittaarriiaammeennttee  bbuuqquueess  

ggrraanneelleerrooss  ppeerroo  nnoo  eexxcclluussiivvooss,,  lloo  qquuee  llee  oottoorrggaa  uunnaa  mmaayyoorr  vveerrssaattiilliiddaadd  aall  PPuueerrttoo  ddee  CCaallddeerraa..    

gg))  AAuummeennttoo  eenn  eell  ppeerrssoonnaall  rreeqquueerriiddoo  ppaarraa  ooppeerraarr  eenn  llaa  nnuueevvaa  TTeerrmmiinnaall,,  ggeenneerraannddoo  aassíí  nnuueevvaass  

ffuueenntteess  ddee  eemmpplleeoo  eenn  llaa  zzoonnaa..    

hh))  AAuummeennttoo  eenn  llooss  iinnggrreessooss  ddeell  PPuueerrttoo,,  lloo  qquuee  rreepprreesseennttaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  rreeccuurrssooss  ppaarraa  

iinnvveerrttiirr  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  PPuunnttaarreennaass..  

EEssttee  pprrooyyeeccttoo  eessttuuvvoo  aanntteecceeddiiddoo  ppoorr  iinnnnuummeerraabblleess  pprroobblleemmaass  ccaauussaaddooss  ppoorr  rreeccuurrssooss  ddee  aammppaarroo  yy  

aacccciioonneess  ddee  IInnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  iinniicciiaaddaass  ppoorr  llaa  AANNEEPP,,  qquuee  ccuuaannddoo  llooggrraarroonn  sseerr  ssuuppeerraaddaass,,  eell  

pprrooyyeeccttoo  ssee  hhaabbííaa  ddeesseeqquuiilliibbrraaddoo  yy  hhuubboo  qquuee  sseennttaarrssee  eenn  uunnaa  mmeessaa  ddee  nneeggoocciiaacciioonneess  ccoonn  eell  

CCoonncceessiioonnaarriiaa  ppaarraa  aaccoorrddaarr  eell  vvaalloorr  aaccttuuaall  ddeell  mmuueellllee;;  eenn  eessee  íínntteerriinn  yy  aa  rraaíízz  ddee  ggeessttiioonneess  ddee  llooss  

rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llooss  ggrraanneelleerrooss,,  pprriinncciippaalleess  uussuuaarriiooss  ddeell  mmuueellllee,,  ppaassoo  eell  mmuueellllee  ddee  sseerr  mmeeccaanniizzaaddoo  

ccoonn  bbaannddaass  ttrraannssppoorrttaaddoorraass  yy  ssiillooss  aa  uunn  mmuueellllee  aa  ooppeerraarrssee  mmeeddiiaannttee  ddeessccaarrggaa  ddiirreeccttaa  aa  ccaammiioonneess..    LLaa  

mmaayyoorr  vviirrttuudd  qquuee  ttuuvvoo  ffuuee  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  uunn  mmuueellllee  MMuullttiipprrooppóóssiittoo,,  eell  qquuee  ppeerrmmiittee,,    nnoo  mmaanntteenneerrssee    

oocciioossoo  ccuuaannddoo  nnoo  hhaayyaa  bbaarrccooss  ggrraanneelleerrooss  eenn  ttuurrnnoo,,  lloo  qquuee  ooccuurrrree  ccoonn  cciieerrttaa  ffrreeccuueenncciiaa..      

  

AAuunnaaddoo  aa  lloo  aanntteerriioorr,,  eell  ccoonncceessiioonnaarriioo  SSPPCC  ccoonnttrraaccttuuaallmmeennttee  eessttáá  oobblliiggaaddoo  aa  iinnvveerrttiirr    $$556655,,446633  

aannuuaalleess  eenn  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  eexxiisstteennttee;;    nnoo  oobbssttaannttee,,    ssee  hhaa  aapprroobbaaddoo  eenn  ddiivveerrssaass  

ooccaassiioonneess  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  mmoonnttooss  ssuuppeerriioorreess  aall  ccoonnttrraaccttuuaallmmeennttee  eessttaabblleecciiddoo,,  oo  mmeeddiiaannttee  llaa  

aauuttoorriizzaacciióónn  ddee  iinnvveerrssiioonneess..  VVaallee  mmeenncciioonnaarr  qquuee  eessttaa  UUnniiddaadd  rreeaalliizzaa  vvaarriiaass  iinnssppeecccciioonneess  sseemmaannaalleess    

  

ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  qquuee  rreeaalliizzaann  llooss  ccoonncceessiioonnaarriiooss  ccoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  

eessttaarr  aall  ttaannttoo  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  llaabboorreess  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  qquuee  ddiiaarriiaammeennttee  ssee  eejjeeccuuttaann,,  sseeññaallaarr  uunn  ssiittuu  
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lloo  qquuee  ddeebbee  ccoorrrreeggiirrmmee  yy//oo  mmeeddiiaannttee  llaa  eemmiissiióónn  ddee  iinnffoorrmmeess  ppuunnttuuaalleess  yy  ooppoorrttuunnooss  qquuee  ssee  llaa  hhaacceenn  

lllleeggaarr  aa  llooss  ccoonncceessiioonnaarriiooss..    

  

AAddiicciioonnaallmmeennttee,,  dduurraannttee  mmii  ggeessttiióónn  ssee  aapprroobbóó  ppoorr  ppaarrttee  ddee  nnuueessttrraa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa,,  ccoonn  eell  aannáálliissiiss  yy  

rreeccoommeennddaacciióónn  ddee  llaa  UUnniiddaadd  aa  mmii  ccaarrggoo,,  llaa  ccoommpprraa  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  eeqquuiippooss  ppoorrttuuaarriiooss  ppoorr  ppaarrttee  ddee  

llooss  CCoonncceessiioonnaarriiooss::  

  

••  55    RReeaacchhssttaacckkeerr,,  MMooddeelloo  LLRRSS  664455,,  MMaarrccaa  LLiieebbhheerrrr..  

••  1122    TTeerrmmiinnaall  TTrraaccttoorr,,  MMooddeelloo  TTJJ99000000,,  MMaarrccaa  CCaappaacciittyy..    

••  2200  CCaarrrreettaass  ((BBoommbbccaarrttss)),,  MMooddeelloo  TTTT6655,,  MMaarrccaa  NNoovvaatteecchh..  

••  88      PPllaattaaffoorrmmaass  ppaarraa  llaass  ccaarrrreettaass,,  MMooddeelloo  FFllaatt  2200  ttoonn,,  MMaarrccaa  NNoovvaatteecchh..  

••  11    GGrrúúaa  mmóóvviill  ddee  2255  ttoonn,,  MMooddeelloo  SSTTCC225500HH,,  MMoottoorr  CCuummmmiinnss  IISSLLee  229900  3300,,  MMaarrccaa            

SSaannyy  

••  44    MMoonnttaaccaarrggaass  33..00  ttoonn..  MMaarrccaa  HHyysstteerr..  

••  22    PPoowweerr  PPaacckk  ddee  4400  ttoommaass,,  MMooddeelloo  PPPP440000--NNEEPPss,,    PPootteenncciiaa::  335500kkWW//443388kkVVAA  

SSttaannddbbyy,,    331188kkWW//339977kkVVAA  PPrriimmee,,  MMaarrccaa  PPoowweerr  PPooooll  PPlluuss..  

••  11  GGrrúúaa  MMóóvviill  ppoorrttuuaarriiaa,,  MMooddeelloo  LLHHMM  555500,,  MMaarrccaa  LLiieebbhheerrrr  

••  11  GGrrúúaa  MMóóvviill  ppoorrttuuaarriiaa,,  MMooddeelloo  LLHHMM  550000,,  MMaarrccaa  LLiieebbhheerrrr  

  

RReecciieenntteemmeennttee  eell  CCoonncceessiioonnaarriioo  SSAAAAMM  ddee  CCoossttaa  RRiiccaa  aaddqquuiirriióó  uunn  nnuueevvoo  rreemmoollccaaddoorr,,  eell  ccuuaall  

ssuussttiittuuiirráá  aall  mmááss  ppeeqquueeññoo  ddee  ssuu  fflloottaa  ((eell  DDoonn  BBeettoo)),,  ppoorr  oottrroo  ddee  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  mmuucchhoo  mmeejjoorreess,,  eell  

SSAAAAMM  NNiiccooyyaa,,  lloo  ccuuaall  rreepprreesseennttaa  uunn  llooggrroo  iimmppoorrttaannttee..    

  

66..  EEssttaaddoo  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  mmááss  rreelleevvaanntteess  eenn  eell  áámmbbiittoo  iinnssttiittuucciioonnaall  oo  ddee  llaa  uunniiddaadd,,  

eexxiisstteenntteess  aall  iinniicciioo  ddee  ssuu  ggeessttiióónn  yy  ddee  llooss  qquuee  ddeejjóó  ppeennddiieenntteess  ddee  ccoonncclluuiirr..  

  

SSee  ddeejjaa  aa  ppuunnttoo  ddee  ggiirraarr  oorrddeenn  ddee  iinniicciioo  eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  ““DDiiaaggnnoossttiiccoo  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  PPuueerrttoo  

CCaallddeerraa””  eell  ccuuaall  sseerrvviirráá  ddee  iinnssuummoo  ppaarraa  llaa  UUnniiddaadd  yy  ppaarraa  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  eenn  ggeenneerraall,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  

oorriieennttaarr  llooss  eessffuueerrzzooss  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ppoorrttuuaarriiaa  ddee  PPuueerrttoo  ccaallddeerraa  

eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  aaññooss..  NNooss  aayyuuddaarráá  aa  ddeeffiinniirr,,  eennttrree  oottrraass  ccoossaass,,    llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  yy  llaa  ppeerriiooddiicciiddaadd  ddeell  

mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ppoorrttuuaarriiaa..  SSee  ddaarráá  llaa  oorrddeenn  ddee  iinniicciioo  eessttaa  mmiissmmaa  sseemmaannaa..    

  

QQuueeddaa  vviiggeennttee  uunnaa  ppeeqquueeññaa  ppaarrttee  ddeell  ccoonnttrraattoo  ccoonn  llaa  eemmpprreessaa  IIMMNNSSAA  IInnggeenniieerrooss  CCoonnssuullttoorreess,,  ppaarraa  

ccoommpplleemmeennttaarr  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  UUTTSSCC,,  eell  ccuuaall  ttiieennee  eell  ccoommppoonneennttee  ddee  ccoossttoo  mmááss  ppoorrcceennttaajjee  aaúúnn  

aaccttiivvoo,,  yy  ssee  pprreevvéé  llaa  ffiirrmmaa  ddee  uunnaa  aaddeennddaa  eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  mmeesseess..  
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77..  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  aassiiggnnaaddooss  dduurraannttee  ssuu  ggeessttiióónn  aa  llaa  

iinnssttiittuucciióónn  oo  aa  llaa  uunniiddaadd,,  sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa..  

  

EEll  ccoonnttrraattoo  mmááss  rreelleevvaannttee  ffuuee  eell  ddee  llaa  eemmpprreessaa  IIMMNNSSAA,,  eell  ccuuaall  hhaa  ssiiddoo  eejjeeccuuttaaddoo  ddee  uunnaa  mmaanneerraa  

eeffiicciieennttee,,  yy  ssiinn  ssoobbrree  ccoossttooss  iinnnneecceessaarriiooss  ppaarraa  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn,,  yy  hhaa  ppeerrmmiittiiddoo  aa  llaa  UUTTSSCC  

aarrttiiccuullaarrssee  ddee  mmaanneerraa  aapprrooppiiaaddaa  ppaarraa  aaffrroonnttaarr  llooss  rreettooss  qquuee  rreepprreesseennttaarroonn::  ssuu  ccoonnffoorrmmaacciióónn,,  

eeqquuiippaammiieennttoo,,  ccaappaacciittaacciióónn,,  rreevviissiióónn  ddee  ppllaannooss,,  rreevviissiióónn  ddee  ddiisseeññooss,,  SSuuppeerrvviissiióónn  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  

oobbrraa,,  pprruueebbaass  ttééccnniiccaass  ee  iinnssuummooss..  AA  llaa  ffeecchhaa  qquueeddaann  ppeennddiieenntteess  ddee  eejjeeccuuttaarr  $$225544,,008877..9977  ddeell  

ccoommppoonneennttee  ccoossttoo  mmááss  ppoorrcceennttaajjee,,  yy  ddeell  ccoommppoonneennttee  SSuuppeerrvviissiióónn  nnoo  ffuuee  nneecceessaarriioo  eejjeeccuuttaarr  

$$8822,,221166..3355,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall  ssee  eessttáá  lliissttaa  ppaarraa  llaa  ffiirrmmaa  uunnaa  aaddeennddaa  ccoonn  ddiicchhaa  eemmpprreessaa  ppaarraa  eexxttiinngguuiirr  eell  

mmoonnttoo  ddee  SSuuppeerrvviissiióónn  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  CCoonnttrraattoo  ffiirrmmaaddoo  ccoonn  IIMMNNSSAA..  EEll  mmiissmmoo  yyaa  ccuummpplliióó  ssuu  

ccoommeettiiddoo..  

  

CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  rreeccuurrssooss  rreegguullaarrmmeennttee  aassiiggnnaaddooss  aa  llaa  UUnniiddaadd,,  llooss  mmiissmmooss  ssee  hhaann  eejjeeccuuttaaddoo  ddee  

mmaanneerraa  eeffeeccttiivvaa,,  aauusstteerraa    yy  eeffiicciieennttee,,  ssiinn  ssuubb  eejjeeccuucciioonneess  yy  aallccaannzzaannddoo  llooss  ffiinneess  ppaarraa  llooss  qquuee  ffuueerroonn  

aassiiggnnaaddooss,,  sseeggúúnn  ccoonnssttaa  eenn  eell  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn..  

  

88..  SSuuggeerreenncciiaass  ppaarraa  llaa  bbuueennaa  mmaarrcchhaa  ddee  llaa  iinnssttiittuucciióónn  oo  ddee  llaa  uunniiddaadd,,  sseeggúúnn  

ccoorrrreessppoonnddaa,,  ssii  eell  ffuunncciioonnaarriioo  qquuee  rriinnddee  eell  iinnffoorrmmee  lloo  eessttiimmaa  nneecceessaarriioo..  

  

SSUUGGEERREENNCCIIAASS::  

  

aa))    LLaa  ccoonnvveerrssiióónn  ddee  llaa  UUTTSSCC    eenn  uunnaa  ““SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNCCEESSIIOONNEESS””  lloo  

qquuee  ppeerrmmiittiirrííaa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  mmááss  ppllaazzaass  ttééccnniiccaass,,  ppeerrmmiittiiéénnddoollee  aa  llaa  iinnssttiittuucciióónn  pprreeppaarraarrssee  

aaddeeccuuaaddaammeennttee  ppaarraa  llaa  22ddaa  mmiittaadd  ddee  llaass  ccoonncceessiioonneess  eexxiisstteenntteess,,  yy  llooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee  eessttoo  

iimmpplliiccaa,,  ccoonn  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  mmaadduurraa  yy  ssoolliiddaa,,  yy  ppaarraa  eell  ppeerriiooddoo  ffiinnaall  ddee  llaass  ccoonncceessiioonneess  qquuee  

ppuueeddeenn  ddeesseemmbbooccaarr  eenn  uunnaa  eexxtteennssiióónn  ddeell  ppeerriiooddoo  ccoonncceessiioonnaaddoo  oo  eenn  llaa  ffiinnaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  

ccoonnttrraattooss  ddee  ccoonncceessiióónn  eexxiisstteenntteess,,  oo  eenn  uunn  nnuueevvoo  ccoonnccuurrssoo  ddee  ccoonncceessiióónn..  DDeebbeemmooss  eessttaarr  

pprreeppaarraaddoo  ppaarraa  ttooddoo  eelllloo..  

  

bb))    DDeebbee  ddaarrssee  uunnaa  rreeaassiiggnnaacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  FFiissccaalliizzaacciióónn  ddee  CCoonncceessiioonneess,,    

llaa  qquuee,,  aa  mmii  jjuuiicciioo,,    ppoorr  uunnaa  mmaallaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  ddee  lloo  ddiissppuueessttoo  ppoorr  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  

ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  yy  oottrrooss  ffaaccttoorreess,,    hhaa  ppeerrmmaanneecciiddoo  ssuubbuuttiilliizzaannddoo  ssuu  ppeerrssoonnaall  dduurraannttee  mmuucchhoo  

ttiieemmppoo,,  rreeqquuiirriiéénnddoossee  eenn  áárreeaass  ssuussttaannttiivvaass  rreeccuurrssoo  hhuummaannoo  ccaalliiffiiccaaddoo  ccoommoo  eell  qquuee  ssee  ccuueennttaa  

eessaa  áárreeaa..            
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99..  OObbsseerrvvaacciioonneess  ssoobbrree  oottrrooss  aassuunnttooss  ddee  aaccttuuaalliiddaadd  qquuee  aa  ccrriitteerriioo  ddeell  ffuunncciioonnaarriioo  qquuee  

rriinnddee  eell  iinnffoorrmmee  llaa  iinnssttaanncciiaa  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  eennffrreennttaa  oo  ddeebbeerrííaa  aapprroovveecchhaarr,,  ssii  lloo  

eessttiimmaa  nneecceessaarriioo..  

  

EEll  aaddeeccuuaarr  eell  IINNCCOOPP  eenn  ggeenneerraall  aa  uunnaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppoorr  vvaalloorreess,,  eeffiicciieennttee  ccoorrrreeccttaa,,  

íínntteeggrraa..    YYaa  eemmppeezzaammooss,,  ppeerroo  qquueeddaa  mmuucchhoo  ppoorr  hhaacceerr..    

  

  

1100..  EEssttaaddoo  aaccttuuaall  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  qquuee  dduurraannttee  ssuu  ggeessttiióónn  llee  hhuubbiieerraa  

ggiirraaddoo  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa..  

  

TTooddaass  aall  ddííaa  yy  ccuummpplliiddaass  

  

1111..  EEssttaaddoo  aaccttuuaall  ddeell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  oo  rreeccoommeennddaacciioonneess  qquuee  dduurraannttee  

ssuu  ggeessttiióónn  llee  hhuubbiieerraa  ggiirraaddoo  aallggúúnn  oottrroo  óórrggaannoo  ddee  ccoonnttrrooll  eexxtteerrnnoo,,  sseeggúúnn  llaa  aaccttiivviiddaadd  

pprrooppiiaa  ddee  ccaaddaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn..  

  

TTooddaass  aall  ddííaa  yy  ccuummpplliiddaass..  

  

1122..  EEssttaaddoo  aaccttuuaall  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  qquuee  dduurraannttee  ssuu  ggeessttiióónn  llee  

hhuubbiieerraa  ffoorrmmuullaaddoo  llaa  rreessppeeccttiivvaa  AAuuddiittoorrííaa  IInntteerrnnaa..  

  

TTooddaass  aall  ddííaa  yy  ccuummpplliiddaass  oo  eenn  ppllaazzoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  oo  ccuummpplliimmiieennttoo  sseeggúúnn  ccrroonnooggrraammaa,,    ccoommoo  ppoorr  

eejjeemmpplloo  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ppoorrttuuaarriiaa..  

  

AAtteennttaammeennttee,,  

  

  

LLiicc..  LL..  RRiiccaarrddoo  BBooggaanntteess  VViilllleeggaass  

  

AArrcchhiivvoo..  


