
 
 
 
 

 
 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

 
INFORME D’INTERVENCIÓ  
NUM. 59/15 

   
ASSUMPTE:  DETERMINACIO DE DEUTES PENDENTS EN LA FINALITZACIO DEL 

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA SIGNAT AMB SOREA. 
 
S'emet el present informe a petició de l'Alcaldia, a través de la Providència de data 
21/09/15 notificada a la sotasignant el dia 1/09/15, i havent estat prorrogat el termini 
d'entrega fins el 13/10/15.  
 
Es fa constar que l'enginyer municipal també ha d'elaborar un informe, pel que les 
conclusions del present document es poden veure condicionades per les seves 
conclusions. 
 
 
Antecedents  
 
S'exposen els antecedents de que té coneixement la Intervenció de Fons: 
 
 En data 16/03/2000 es signa contracte amb l'empresa SOREA per al servei de 

subministrament d'aigua potable al municipi d'Arenys de Munt, havent estat qui ha 
presentat l'oferta més avantatjosa, d'acord amb les conclusions de l'òrgan de 
contractació, assistit per un informe de valoració de pliques emès pel Consell Comarcal. 
La durada inicial de la concessió inicia el 16/03/2000 i finalitza el 15/03/2005. 

 
 En data 06/05/2003 s'acorda la pròrroga de la concessió durant 7 anys des de la 

notificació a SOREA, des del 09/05/2003 fins a 08/05/2010. 
 

 En l’acord del Ple de data 31/07/06 en el que s’aprovaven noves tarifes, l’Ajuntament va 
renunciar parcialment al cànon a percebre per la gestió del servei, per un import de 
66.324 €/anuals, renuncia que es va mantenir també en els anys posteriors. 

 
 En data 09/11/2010 s'acorda la pròrroga de la concessió durant 16 mesos, des del 

11/05/2010 fins a 10/09/2011. 
 
 En data 20/09/2011 SOREA presenta document on valora i reclama a l'ajuntament un 

import de 592.085,04 € en concepte d'amortització de les inversions pendents d'imputar 
a tarifes.  

 
 En dates diverses han tingut reunions encaminades a determinar l'estat del deute a la fi 

de la concessió. Aquesta interventora té coneixement de les següents reunions internes 
mantingudes per a tractar el tema de la liquidació contractual: 28/09/11, 24/01/12 i 
26/01/12, 16/02/12 i 23/02/12; i de les següents reunions de la Comissió liquidadora, 
amb representants convocats de l'empresa SOREA: 1/03/12, 18/07/13, 5/09/13 i 
27/01/14. 
 

 En data 30/09/2011 va finalitzar el contracte amb SOREA i va iniciar-se la prestació del 
servei de subministrament d'aigua potable per part de l'empresa de capital íntegrament 
municipal GUSAM SA. 
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 En data de 2012 l'Ajuntament va sol·licitar assistència a la Diputació de Barcelona per a 

elaborar un informe que tingués per objecte la revisió i anàlisi del servei de 
subministrament d’aigua potable al municipi d’Arenys de Munt, en el període 2000 a 
2011 gestionat per SOREA. L’informe va ser entregat a l’ajuntament en data de març de 
2013 i va ser elaborat per l’empresa auditora EFIAL Consultoria SLU. 

 
 En data 3/03/14 l'Ajuntament va contractar l’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 

2009 i 2010 del servei de subministrament d'aigua potable al municipi, gestionat a través 
de la concessió amb SOREA. L'empresa auditora, EFIAL, ha presentat el seu informe a 
l'ajuntament en data de maig 2015. 
 

 
Normativa aplicable  
 
La normativa més rellevant aplicable a aquest contracte és a següent: 
 
 Llei 13/1995, de contractes de les Administracions Públiques (LCAP), vigent en el 

moment de la licitació. 
 Decret 19/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el reglament d'Obres, Activitats i 

Serveis dels Ens Locals. (ROAS) 
 
 
Documentació analitzada: 
 
 Plec de clàusules que regien la contractació i contracte. 
 Estudis de tarifa presentats els 2003, 2005, 2008 i 2009. 
 Comptes d'explotació presentats per SOREA, en relació als exercicis 2000 a 2010, i 

2011 fins a la data de finalització de la concessió. 
 Informes de l'enginyer assessor municipal, el Sr. David Montells, de data 26/05/11 i 

19/09/11. 
 Actes de les reunions internes de l'ajuntament 
 Actes de la Comissió liquidadora. 
 Informe de revisió i anàlisi del servei en el període 2000 a 2011 elaborat per EFIAL per 

encàrrec de la Diputació de Barcelona, amb data de març 2013 
 Informe d'auditoria d’EFIAL en relació als comptes del 2009 i 2010, elaborat amb data 

de maig 2015. 
 
 
Abast d'aquest informe:  
 
Aquest informe es centra a analitzar els aspectes més numèrics del final de la concessió, 
avaluant especialment què és el que s'ha repercutit a tarifes i què resta pendent, l'estat de 
deute derivat del Compte d'Explotació final del 2011, i el resultat de l'informe extern 
sol·licitat per l'Ajuntament a través de Diputació de Barcelona.  
 
En concret s'analitzen: 
 
-  l’amortització tècnica de les inversions. 
-  el fons de reposició i les despeses financeres. 
-  el rendiment de la xarxa. 
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-  el Compte d'Explotació del 2011 i l'estat final del deute.   
-  les conclusions de l'informe de revisió i anàlisi del servei en el període 2000 a 2011 

elaborat per EFIAL, amb data de març 2013. 
-  les conclusions de l'informe d'auditoria de la concessió sobre els exercicis 2009 i 2010, 

elaborat per EFIAL amb data de maig 2015. 
 
INFORME: 
 
Primer.- En relació a l’amortització tècnica de les inversions. 
 
L'article 165 de la LCSP preveu la reversió dels bens quan finalitza el període contractual, i 
en ell no es preveu l'abonament de cap preu.  
 
Cal tenir en compte, però, que la durada de la concessió hauria de guardar relació amb la 
vida útil dels bens realitzats entenent que han de quedar amortitzats al final de la vigència 
del contracte.  
 
En aquest cas, però, el termini del contracte ha estat molt breu, pel que hi ha bens que 
estan pendent de ser amortitzats.  
 
Sobre la realització d'obres el contracte establia que aquestes podien fer-se amb 
l'autorització de l'ajuntament i amb imputació a tarifes, pel que se li reconeix al contractista 
el dret a recuperar l'import de la inversió feta. 
 
Es doncs en l'article 169 de la LCSP que parla de la resolució del contracte on trobem 
regulats quins són els efectes que produeix pel que fa a les obres o instal·lacions que 
executades pel contractista hagin de passar a propietat de l'Administració, les quals hauran 
de ser abonades per aquesta darrer. 
 
En l'ANNEX 1 d'aquest informe es detallen els càlculs efectuats de les amortitzacions  de 
les inversions realitzades segons les dades de que s'ha disposat en tot moment. 
 
En relació a aquest càlcul, en les reunions internes celebrades els dies 24 i 26 de gener de 
2012, en els que aquesta intervenció estava present, es va concloure el següent: 
 

" 

 L’ import al que s’elevaria l’amortització pendent d’imputar a tarifes=  
 

De la valoració dels béns que inicialment han estat objecte de valoració per SOREA 
i que alhora formen part de la relació de béns identificada per l’enginyer en el seu 
informe de 26/05/2011, l’import al que s’elevaria l’amortització dels bens a revertir a 
l’Ajuntament pendent d’imputar a tarifes és de 575.091,81 €.  

 

Sobre aquest import es proposen els següents ajustaments:  

- arrodonir a 0 les diferències petites d'euros o decimals d’euro, entenent que 
realment el bé ja ha estat amortitzat en la totalitat 

- restar un error detectat i reconegut per SOREA en e-mail de data 9/11/11, 
que s’eleva a 5.800,90 € (2.900,45 € x2), i que prové d’un excés de despesa 
per amortització  imputada a tarifes.  

 

Això fa que l’import final, descomptat aquest import, s’elevi a 569.287,96 €.  
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Aquesta xifra difereix de la sol·licitada per SOREA en data 20/09/2011, que s’eleva 
a 592.085,04 €. Difereix també de la presentada per SOREA en document 
extraoficial, que era de 612.444,32 € (per error de suma en el document apareix 
608.513,52 €). 
 

Alhora, de l’informe de l’enginyer emès en data 19/09/2011 es valora la 
conveniència d’incloure en aquesta relació de béns aquells que SOREA va optar 
per facturar separadament a l’Ajuntament, en tant que segons l’esmentat informe es 
tracta d’obres realitzades a la xarxa d’aigua i repercutibles a tarifes en el mateix 
sentit de la resta, siguent totes elles objecte de la reversió. 
 

Aquestes actuacions són: 
 

1 1ª fase Millora xarxa del Barri St Carles 
Import que manca fins el 100% 
de 197.414,67 49.094,60 

2 instal·lació reguladora pressió a Can Jalpí  6.609,89 
 

Si sumem aquestes xifres a l’import inicialment valorat, aquest s’eleva finalment a 
624.992,45 €. 

    " 
     
En la reunió celebrada el 16/02/12 es va mantenir aquesta conclusió. 
 
Així doncs, de les comprovacions efectuades segons la documentació que obra a 
l'Ajuntament basada en les dades aportades per SOREA, l'import de l'amortització tècnica 
pendent d'imputar a tarifes s'elevaria a 624.992,45 €.  
 
D'acord, doncs, amb l'art. 169 de la LCSP, SOREA tindria dret al cobrament de l'import a la 
reversió dels bens. 
 
 
Segon.- En relació al fons de reposició i a les despeses financeres. 
 
De la documentació existent, s'ha fet anàlisi de si seria o no reclamable el Fons de 
reposició imputat a tarifes en els diferents estudis de tarifes, així com les despeses 
financeres també imputades que feien referència a préstecs concertats per l'ajuntament. 
 
Aquesta Interventora en data de 2012 va realitzar els càlculs que s'annexen en l'ANNEX 2 
d'aquest informe. 

 
A títol informatiu dir que el Fons de reposició hauria de servir per dotar l’amortització de les 
inversions entregades per l’ajuntament, el que vol dir que hauria de fer-se entrega del  
mateix a l'ajuntament (ingrés de cap.5) per a que el destinés a despeses vinculades al 
servei, ja que estaria afectat.  

 
En el seu moment SOREA va manifestar que el fons de reposició i també les despeses 
financeres que havien estat imputats als estudis de costos dels diferents anys durant tot el 
període no els havien de retornar a l’ajuntament perquè en realitat formaven part de 
l’estimació del cànon, el qual tenien dret a repercutir en la seva totalitat a les tarifes, 
segons el plec de clàusules.  Això voldria dir que, si bé en els estudis tarifaris s’hauria 
d’haver imputat el 100% de despeses del cànon + 100% del fons de reposició + despeses 
financeres, en realitat, per no gravar excessivament els preus, es jugava amb aquests 
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conceptes i es renunciava a posar-los en la seva totalitat a tarifa, renunciant, per tant, 
l’ajuntament al dret a cobrar-ho. El que s’hauria acabat  fent va ser repercutir sols l’import 
del cànon, però repartit entre aquests 3 conceptes.  Concretament, segons els estudis, els 
conceptes de despesa on s’hauria imputat el cost del cànon són: 
 

- dins d' IMPOSTOS I TAXES, amb el concepte “cànon” 
- en les DESPESES FINANCERES 
- en el FONS DE REPOSICIO 

 
Aquesta Interventora va comprovar l'any 2012 si realment aquests conceptes imputats com 
a costos, un cop sumats, s’ajustaven a la xifra a la que s’elevaria la previsió de despesa en 
concepte de cànon, i certament és així a partir de l’estudi del 2005, que recull la realitat 
2003-2004 i les previsions 2005-2006. Segons l’estudi 2002 hi haurien diferències, unes a 
favor i altres en contra, però que es compensarien, pel que es consideren irrellevants. 

 
Aquestes dades es van analitzar en les reunions del 24 i 26 de gener de 2012, en els que 
aquesta intervenció hi era present, on es va concloure el següent: 
"  

Per tant, es podria donar per bo el fet de considerar que SOREA va preveure el cost 
de cànon fent ús d’altres conceptes de despesa però que en qualsevol cas sumaven 
igual; l’Ajuntament, volent fer contenció de les tarifes, hauria renunciat al dret de 
cobrar part del cànon pel valor corresponent al fons de reversió i a les despeses 
financeres. A més, de forma expressa cal recordar que també va renunciar l’any 
2006 a cobrar del cànon un valor fix de 66.324 euros/any. 
 

CONCLUSIÓ:  
 

S’està d’acord en considerar que SOREA ha repercutit a tarifes estrictament el cost 
del cànon, al que sí tenia dret, tot i haver-ho fet a través de conceptes diferents de 
l’estudi de tarifes. Per tant, no es procedirà a reclamar el Fons de reposició ni les 
despeses financeres imputades per préstecs municipals." 

 
L’import de les renúncies realitzades des de l’inici de la concessió, en concepte de Fons de 
reposició i Despeses financeres, són les següents, elevant-se el total del Fons de reposició 
a 357.200,00 € i de les despeses financeres a 60.196,33  €: 
 
Fons de reposició (des de l'any 2000 fins al 2011: 

 

BENS APORTATS PER L'AJUNTAMENT 

INICIAL  Valor  anys vida A.Anual 

pous i captacions (obra civil)        118.545,68    60         1.975,76    

Dipòsits        283.652,83    50         5.673,06    

Equipament electromecànics        169.157,84    18         9.397,66    

xarxa distribució        267.076,54    20       13.353,83    

 
       838.432,89            30.400,30    
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ANY 

fons reposició segons 
Estudi de tarifes 

(però absorvit pel Cànon) 

 
fons reposició  

valor real 

2000             30.400,00               30.400,00    

2001             30.400,00               30.400,00    

2002             30.400,00               30.400,00    

2003             30.400,00               30.400,00    

2004             30.400,00               30.400,00    

2005             32.856,00               30.400,00    

2006             32.856,00               30.400,00    

2007             21.531,00               30.400,00    

2008             29.989,00               30.400,00    

2009             14.334,00               30.400,00    

2010             19.025,00               30.400,00    

2011             14.268,75               22.800,00    

 
          316.859,75             357.200,00    

 
Desp. financeres segons Estudi de tarifes, però absorvit pel Cànon (des de l'any 2000 fins al 
2006):  

ANY 

Desp. financeres segons 
Estudi de tarifes (*) 

(però absorvit pel Cànon) 

2000              8.062,33    

2001            10.184,00    

2002            10.184,00    

2003            10.184,00    

2004            10.184,00    

2005              5.699,00    

2006              5.699,00    

 

           60.196,33    
 

 (*) S’elevarien a 60.196,33 € tenint en compte les xifres que deriven dels diferents estudis i fent una extrapolació de les mateixes: 

 

Estudi: estudi 2002 estudi 2005 
Periodes: 2002 2003-2004 2003-2004 2005-2006 

desp.financeres     10.184,00            10.184,00          5.699,00              5.699,00    

 
 

Posteriorment, en la reunió del 16/02/12 l'Alcalde Sr. Jiménez  va concloure que calia 
reclamar a SOREA que abonés l’import imputat a tarifes en concepte de despesa 
financera. Per tant, si bé en relació a aquest punt, cal entendre com a punt de partida que 
va existir una renúncia a imputar aquests costos a tarifes per no elevar el seu import, 
també han existit discrepàncies a l’hora de considerar si procedeix o no reclamar-ho. 
 
Respecte a la possibilitat de reclamar el seu import a la liquidació del contracte, em remeto 
a l’anàlisi realitzat en el punt Setè d’aquest informe, que dóna un nou enfoc a aquest punt 
després de l'auditoria realitzada per EFIAL sobre els comptes del 2009 i 2010. 
 
 
Tercer.- En relació al rendiment de la xarxa. 
 
Segons contracte, a partir del 5è any SOREA es comprometia a que el rendiment de la 
xarxa fos del 75%.  
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Segons les dades facilitades per l'assessor enginyer al finalitzar la concessió, el % de 
rendiment va ser el següent:  
 

Rendiment Xarxa

subministr registrada Rend. Reg.

2.005 806.465 535.898 66,5%

2.006 797.551 557.892 70,0%

2.007 769.994 547.181 71,1%

2.008 656.530 464.133 70,7%

2.009 735.816 486.344 66,1%

2.010 639.996 453.355 70,8%

2.011 292.610 218.095 74,5% 1 i 2 Trimestres 
 
Inicialment es varen realitzar càlculs sobre quina podia ser la repercussió econòmica de no 
assolir el rendiment assenyalat, essent la més directament vinculada el fet de que 
s'incrementi el nombre de m3 d'aigua a comprar. 
 
Amb tot, finalment es va comprovar que en els Estudis de Tarifes no ha estat repercutit el 
cost de la compra d'aigua entre el % de rendiment estimat i el 75%, pel que es pot 
considerar que la major despesa que aquest fet genera va ser assumida per SOREA. 
Aquesta interventora desconeix si aquest fet pot produir algun tipus de perjudici colateral. 
 
 
Quart.- Anàlisi del Compte d'Explotació del 2011 presentat per SOREA en data 

25/01/2012. 
 
Segons els Comptes del 2009, del 2010 i del 2011,  SOREA reclama a l’Ajuntament el 
pagament de diferents conceptes i regularitza els deutes que tenen amb nosaltres. 
L’enginyer va emetre informe al respecte en data 19/09/2011 i la interventora en data 
29/12/11 (nº 119/11) i existeix Decret d’Alcaldia de data 30/12/11 que es pronuncia al 
respecte (nº 269/11).  
 
Sobre els deutes vius segons el Compte d’Explotació 2011, es formulen les següents 
observacions: 
 

- Factura de data 2003 de 228,71 € euros:  
 

Aquesta estaria prescrita, segons resolució d’alcaldia de 10/08/2008, ja que es va sol·licitar 
el seu cobrament per primer cop quan ja havien transcorregut més de 4 anys. 
 

- Factura de data 2004 de 56.953,22 € i Factura de data 2007 de 7.667,47 €: 
 

Aquestes dues factures, segons l'enginyer assessor, el Sr. Montells, informà a l'ajuntament, 
correspondrien a obres realitzades a la xarxa, si bé no sota la direcció municipal, sinó de 
SOREA. SOREA havia rebut el corresponent permís per realitzar-la d’import més elevat.  
Aquesta interventora ja va informar en l'informe número 119/11 que en cap cas es va 
arribar a comprometre la corresponent despesa. No estarien prescrites al haver-se 
reclamat ja des del compte d’explotació del 2006. 
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L’informe de l'enginyer assessor proposà que se’ls donés un tractament unitari a la resta 
d’inversions pendents d’amortitzar ja que tindrien la mateixa naturalesa, motiu pel qual 
apareixen sumats en el quadre d'amortitzacions tècniques pendents, en la part final del 
quadre de l'ANNEX 1. 
 

- Factures emeses contra GUSAM i contra urbanitzacions, per un import total de  
213.711,21 €:  

 
No corresponen a l’Ajuntament i s’han de reclamar a aquests tercers. 

 
- Cartera de rebuts pendents d’usuaris, a 30/12/11, per import provisional de 85.092,52 
€ (segons Compte 2011): 
 

Tant la interventora, com la Secretaria, en la reunió de 24/02/2012 van defensar que 
SOREA no tindria dret a cobrar els rebuts impagats ja que formaria part del risc i ventura 
del contracte. Des de Secretaria es van fer consultes al respecte a la Diputació de 
Barcelona, que avalà que SOREA tenia els mitjans necessaris per realitzar aquests 
cobraments; així mateix, mensualment l’Ajuntament acordava el tallament del servei als 
subjectes passius que no abonaven els rebuts.  
 
En aquest mateix sentit, cal tenir en compte el que disposa l'art. 157 de la LCSP, que 
identifica la concessió com a la modalitat de gestió dels serveis públics per la que 
l'empresari gestionarà el servei al seu risc i ventura.  
 
En resum, els imports reclamats per SOREA al seu favor eren en el Compte d'explotació 
del 2011 eren els següents, essent inicialment admissibles sols les factures del 2004 i 
2007, incloses en l'Annex 1: 
 

factura 2003                228,71    

factura 2004            56.953,22    

factura 2007             7.667,47    

factures GUSAM             38.256,00    

Deute Urbanitz.Tres Turons            37.895,16    

Deute Urbanitz.Sta.Rosa Pins            51.284,80    

Cartera rebuts pendents 30/12/11 (CE 2011)            85.092,52    

total          277.377,88    

 
En relació als saldos a favors de l'Ajuntament, segons el Compte d'Explotació 2011 i la 
comptabilitat municipal, serien els que corresponen als següents conceptes i imports: 
 

Cànon 2007            23.024,23    

Cànon 2008              1.309,94    

Cànon 2009            19.242,41    

Cànon 2010            14.843,98    

Cànon 2011            18.437,53    

Lloguer oficina 2011              8.161,68    

Despeses varies oficina 2011                 368,25    

total            85.388,02    
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Cinquè.- En relació a les conclusions de l'informe de revisió i anàlisi del servei en el 

període 2000 a 2011 elaborat per EFIAL, amb data de març 2013. 
 
De l'informe realitzat per EFIAL l’any 2003, es desprenen 5 conclusions, les quals 
seguidament s'exposen i es desenvolupen. Les conclusions han estat:  
 
1. Davant la limitació a l’abast en la realització de les tasques encomanades, no es va 

poder validar fefaentment les dades dels comptes d’explotació del servei, l’import de les 
inversions realitzades per SOREA que segon declara s’elevarien a 1.031.726,50 euros, 
ni l’import de les inversions no recuperades valorades per SOREA en 624.992,45 euros 
segons escrit de 2012, ni el valor dels rebuts i factures pendents de cobrar de 63.035,72 
euros. 

 
2. No es va poder acreditar l’execució material de les inversions i la seva valoració 

econòmica, si bé GUSAM va posar de manifest incoherències entre l’execució i la 
valoració d’alguna de les inversions.  

 
En relació a aquest punt, aquesta interventora no té prou elements de coneixement per 
emetre informe. 

 
3. Valora la taxa de rendibilitat obtinguda per SOREA per les inversions realitzades en un 

8,52%  en el període 2000 a 2011. 
 

En relació a aquest punt, aquesta interventora no té prou elements per emetre informe i 
valorar-ho econòmicament. 

 
4. Existirien incompliments per part de SOREA en relació a les obligacions emanades de la 

licitació:  
 
a. Realització d’obres per import menor i amb retard respecte a la data prevista de 

realització. 
 
A criteri d’aquesta intervenció, tenint en compte que les obres s’imputaven a tarifa a 
mesura que s’executaven, es considera difícil valorar un benefici en favor de 
SOREA obtingut per la demora en l’execució de les actuacions.  

 
b. Realització d’obres sense estar totes elles autoritzades prèviament per l’ajuntament.  

 
A criteri d’aquesta intervenció, per la manca d’autorització prèvia, si l’obra està 
efectivament realitzada i a disposició de l’ajuntament, no pot existir un enriquiment 
injust de l’administració per la manca de procediment, pel que procediria atribuir-hi 
un valor i esser indemnitzat en cas de revertir les obres a l’ajuntament. 
 

c. Increment de tarifes per sobre de l’IPC, provocant un enriquiment a SOREA. 
 
En relació a aquest punt, les conseqüències de l’increment de tarifes per un 
increment de costos i si era procedent o no, és objecte d’anàlisi dins de l’apartat 
Sisè d’aquest informe, ja que l’auditoria realitzada per EFIAL l’any 2015 sobre els 
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comptes d’explotació de 2009 i 2010 permeten arribar a conclusions concretes al 
respecte. 
 

d. No assoliment del rendiment de xarxa del 75% previst a partir del 2005, amb un 
perjudici estimat de 92.278,87 euros ja que EFIAL considera que SOREA va imputar 
a tarifes la compra d’aigua per la seva totalitat. 
 
Amb tot, aquesta interventora ha pogut comprovar que en els estudis de tarifes 
SOREA no imputava el cost per la compra d’aigua que era necessària per assolir el 
75% del rendiment. Per tant, en relació a aquest tema, em remeto a l’apartat Tercer 
d’aquest informe. 

 
 
Sisè.- En relació a les conclusions de l'informe d'auditoria de la concessió elaborat 

per EFIAL sobre els exercicis 2009 i 2010. 
 
De l'informe de l'auditoria realitzada per EFIAL i presentat a l'ajuntament en data de maig 
de 2015, es desprenen 4 conclusions, les quals seguidament s'exposen i es desenvolupen. 
Val a dir també que les aquest informe ajuda a revisar algunes de les conclusions a les que 
s'ha arribat anteriorment en aquest informe, com es podrà veure. Les conclusions han 
estat:  
 
I. Que el resultat dels exercicis 2009 i 2010 va ser superior al declarat per SOREA. En 

resum, les xifres declarades i les comprovades són les següents: 
 

 
LICITACIO SOREA EFIAL 

 

PLICA 
any 2000 

PERDUES I 
GUANYS 

2009 

PERDUES I 
GUANYS 

2010 

PERDUES I 
GUANYS 

2009 

PERDUES I 
GUANYS 

2010 

INGRESSOS 316.430 572.634 552.721 582.854 563.403 

Despeses Explotació 241.521 523.708 461.543 374.981 367.572 

Desp.G i Ben.Indus 4.483 45.895 40.958 31.199 31.109 

Canon 46.518 - - - - 

Financeres - - - - - 

Fons reposicó - 19.242 14.844 19.242 14.844 

Amortització tèc. 22.304 27.739 27.304 27.739 27.304 

DESPESES 314.526 616.585 544.649 453.162 440.830 

RESULTAT 1.904 -43.951 8.071 129.692 122.573 

 
S'observa, doncs, que existeixen les següents diferències entre els resultats segons 
SOREA i els obtinguts per EFIAL (partint de 0 en el cas de ser negatiu): 

 

 
2009 2010 

DIFERENCIA  
 

129.692 
(173.643 en total) 

114.502 
 

 
II. Que vistos els resultats anteriors,  l'ajuntament tindria dret a percebre el cànon al que va 

renunciar l'any 2006.  
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L’ajuntament en data de 2005 va aprovar renunciar parcialment al cànon a percebre per 
la gestió del servei, per un import de 18.000 €/anuals, amb aplicació per SOREA a partir 
del 16/05/05. Alhora, per acord del Ple de data 31/07/06 l’Ajuntament va elevar l’import 
de la renúncia a 66.324 €/anuals, aplicat per SOREA a partir del 1/08/06.  
 
L’import total renunciat des del 2005 ha estat el següent: 
 

renunciat

2005 11.342,47       (renuncia 18.000/any a partir del 16/5/05) 

2006 38.135,00       (renuncia 18.000/any fins 31/7/06 + renúncia 66.324 a partir 1/8/06) 

2007 66.324,00       

2008 66.324,00       

2009 66.324,00       

2010 66.324,00       

2011 (3 trimestres) 49.743,00       

TOTAL 364.516,47     

 
La renuncia segons el resultat de l'auditoria seria innecessària ja que el marge de 
benefici era suficient per l'ajuntament poder percebre l'import total del seu dret 
contractual.  
 
La suma, doncs, de l'import renunciat de cànon en els exercicis 2009 i 2010 s'elevaria a 
132.648,00 €, el qual hauria de ser reclamat a SOREA. El valor actualitzat d’aquest 
import a data de final del contracte (30/09/11), amb l’interès legal de diner, és 
138.193,78 €. 

 
Així mateix, es pot considerar que aquesta conclusió pot modificar l'enfoc que s'havia 
donat al tema del fons de reposició i de les despeses financeres, quan en l'apartat 
Segon s'ha dit que  "SOREA va manifestar que el fons de reposició i també les 
despeses financeres que havien estat imputats als estudis de costos dels diferents anys 
no els havien de retornar a l’ajuntament perquè en realitat formaven part de l’estimació 
del cànon, el qual tenien dret a repercutir en la seva totalitat a les tarifes, segons el plec 
de clàusules.  Això voldria dir que, si bé en els estudis tarifaris s’hauria d’haver imputat 
el 100% de despeses del cànon + 100% del fons de reposició + despeses financeres, 
en realitat, per no gravar excessivament els preus, es jugava amb aquests conceptes i 
es renunciava a posar-los en la seva totalitat a tarifa, renunciant, per tant, l’ajuntament 
al dret a cobrar-ho. El que s’hauria acabat  fent va ser repercutir sols l’import del cànon, 
però repartit entre aquests 3 conceptes."   
 
Vist que els resultats de SOREA han estat molt superior en l'exercici 2009 i 2010 al 
benefici declarat, es considera que no sols podria haver cabuda per a reclamar la 
devolució del cànon renunciat sinó també del fons de reposició i de les despeses 
financeres també renunciats amb la intenció, en aquell moment, de no gravar 
excessivament les tarifes. Seria procedent reclamar els imports del 2009 i 2010, que 
sumen 60.800 € en concepte de fons de reposició, atès que la diferència detectada 
per EFIAL dóna cabuda a la reclamació de cànon i d'aquest concepte: 
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2009 2010 

DIFERENCIA  129.692 114.502 

Cànon -66.324 -66.324 

Fons reposició -30.400 -30.400 

DIFERENCIA  32.968 17.778 

  

La suma, doncs, de l'import renunciat de fons de reposició en els exercicis 2009 i 2010 
s'elevaria a 60.800,00 €, el qual hauria de ser reclamat a SOREA. El valor actualitzat 
amb l’interès legal de diner del fons de reposició renunciat en els exercicis 2009 i 
2010, a data d’aquest informe s’eleva a 63.341,94 €. 
        

III. Que als imports pendents de pagar en concepte de cànon sí reconegut, des de l'exercici 
2007 fins al 2010, els interessos de demora ja s'eleven a 6.732,89 € a 31/12/10.  

 
S’ha comprovat que EFIAL, si bé en el seu informe parla d’interès de demora, ha 
realitzat el seu càlcul en aplicació de l’interès legal del diner. La data de referència per al 
seu càlcul és la d’aquest informe en tant que es tracta d’imports ja reconeguts per les 
parts en el moment d’aprovar-se els corresponents Comptes d’explotació. 
 
Si es calcula a data d’aquest informe l’interès legal del diner pel mateix cànon, aquests 
ja s’elevarien a 14.449,33 €.  Així mateix, a aquests imports caldrà sumar-hi els 
interessos pels altres drets reconeguts pendents de ser ingressats i que ja s'han 
exposat en l'apartat Quart d'aquest informe, relatius a l’exercici 2011-cànon, lloguer 
d’oficina i despeses vàries d’oficina-, interessos que a la data d'aquest informe 
s'elevarien a 4.402,64 €. En total, doncs, de l’interès legal pel pendent de pagar ja 
reconegut, s’eleva a 18.851,97 €.    
 
Si enlloc de calcular l’interès legal s’aplica l’interès de demora, que és el que procediria 
en tant que l’import del deute ja es va reconèixer en el seu moment, la xifra s’eleva a 
23.594,95 €.    

 
IV.  Que SOREA hauria repercutit a tarifes conceptes no justificats segons contracte i que, 

per tant, no s'han tingut en compte a l'hora de fer la revisió dels comptes d'explotació 
dels exercicis 2009 i 2010. 

 
S'entén, per tant, que cal eliminar de l'anàlisi qualsevol concepte que no estigués previst 
en la definició de l'estudi de tarifes per contracte i que no hagi estat degudament 
justificat. Els resultats obtinguts de l'auditoria, doncs, serien els ajustats als conceptes 
permesos pel contracte. 
 
 

Setè.- Possible repercussió de l’auditoria d’EFIAL del 2015 sobre els exercicis 
anteriors i posteriors al 2009 i 2010. 
 

Analitzades les conclusions a les que s’ha arribat amb l’informe d’autoria efectuat sobre els 
comptes del 2009 i 2010, s’estudia seguidament la possible repercussió sobre la resta 
d’exercicis de la concessió. 
 
En primer lloc, observem quins són els motius principals de les diferències derivades de 
l’auditoria entre valor declarat per SOREA i valor real: 
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- la manca de computar com a ingrés de la concessió el premi de cobrança de l'ACA 

- la detecció d'una imputació de majors costos fixes als que serien reals en conceptes 
com despeses de personal, manteniment, transport, administratives i assegurances, 
i impostos i taxes. 

- la manca d'imputar com a despeses fixes les anàlisis de l'aigua. 

- la detecció d'una imputació de majors costos variables per la compra d'aigua. 
 

Observem quin és el pes de les diferències per conceptes fixes i variables: 
 

 
2009 2010 

DIFERENCIA Fixes 113.922 84.249 

DIFERENCIA Variables 59.721 30.253 

DIFERENCIA Total 173.643 114.502 

 
Donat que la major part de les diferències deriven de conceptes fixes d'ingressos i de 
despeses, s’analitza quina ha estat l’evolució al llarg dels anys de la concessió dels 
conceptes fixes de despesa i ingressos, segons la informació de que es disposa derivada 
essencialment dels estudis de tarifes dels corresponents anys i de l’extrapolació de dades, 
i es comparen quines són les xifres segons SOREA amb les obtingudes de l’extrapolació 
de dades de l’informe d’EFIAL i dades facilitades per l’ACA. En cas de no tenir dades, 
s’opta per utilitzar les dades de l’any anterior o per acceptar les dades facilitades per 
SOREA, un criteri de prudència i amb coherència amb les dades existents. 
 
El quadre següent permet obtenir quin hauria estat al marge de benefici obtingut per 
SOREA per sobre de la retribució per despeses generals i benefici industrial al que tenia 
dret, per veure si era necessari o no renunciar l’ajuntament al cobrament del fons de 
reposició, de les despeses financeres i del cànon en cadascun dels exercicis: 
 
S’inicia la comparativa a partir de l’any 2002, ja que el primer estudi de tarifes va ser el 
presentat per al 2003, d’on es poden treure les dades de l’exercici anterior. Els anys 2000 i 
2001 s’entén, doncs, que s’ajusten al contracte.  

 
Les dades que recull el quadre s’han extret de l’estudi realitzat per EFIAL i de l’estudi de 
tarifes, segons s’exposa seguidament: 

 
Premi de cobrança ACA: les dades de l’ajustament han estat facilitades per l’ACA. 
 
Personal: les dades de l’ajustament són les facilitades per EFIAL en el seu informe 
del 2015, basades en dades del  conveni laboral aplicable als treballadors de 
SOREA. 
 
Manteniment: s’accepten les dades facilitades per SOREA per manca d’elements 
per al seu anàlisi. 
 
Anàlisi: segons EFIAL, no s’havien imputat quan pertocava fer-ho cada any. 
S’accepten les dades facilitades per SOREA per manca d’elements per al seu 
anàlisi. 
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Transport: segons l’auditoria d’EFIAL del 2015 i d’acord amb la licitació, sols tenien 
dret a vincular 1 vehicle al servei, amb una dedicació del 70%. S’ha comprovat en 
els estudis corresponents que se n’estaven imputant 2. Davant la incoherència 
detectada en els estudis entre els imports dels rentings/leasings dels diferents anys 
i els canvis en les característiques dels vehicles assignats, per tal d’extrapolar la 
conclusió d’EFIAL, es divideix l’import del cost segons SOREA entre 2 per obtenir el 
cost d’1 sol vehicle, entenent que fins al 2005 ja l’empresa imputava un 70% del 
cost total. L’any 2005 SOREA reconeix un increment del 70% al 85%, i això 
comporta un ajust d’un -15% en l’import derivat de dividir entre 2 la xifra de SOREA. 
I així fins l’any 2009, en que EFIAL ja ha practicat el corresponent ajust segons 
dades reals. 
 
D:Adminis+Asseg: es fa una extrapolació de les dades derivades de l’informe 
d’EFIAL 2015 en aplicació dels IPC corresponents, en tant que s’entén que 
aquestes són despeses fixes i estables en el temps. 
 
Impostos i taxes: es resta l’import del cànon que incloïa les previsions de SOREA i 
s’accepten les dades resultants per manca d’elements per al seu anàlisi. 
 
Pel que fa al 2011, les dades ajustades es desprenen de l’extrapolació de l’auditoria 
d’EFIAL i l’ajust als 3 trimestres als que va durar la concessió. 

 
La conclusió del quadre anterior és que SOREA hauria obtingut un benefici addicional en 
suficient import com perquè no hagués estat necessari renunciar al fons de reposició, ni a 
les despeses financeres ni al cànon, almenys no en els imports que s’han renunciat.  
 
En resum, l’import que es podria reclamar per cada exercici seria el menor entre el benefici 
obtingut de l’anàlisi de les diferències entre les dades de SOREA i els valors ajustats, i els 
imports que anualment s’han renunciat o deixat de percebre.  
 
El quadre següent recull les dades comentades: 
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2000

2000 

(prorratejat) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 

(prorratejat)

INGRESSOS PLIQUES EFIAL EFIAL

Premi cobrança ACA -                  -                  -                  -                  -                  -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Valor ajustat 6.234        6.439          3.426          3.769          5.455          7.853              8.436          10.063        9.955          10.220        10.682        8.339          

DESPESES FIXES PLIQUES EFIAL EFIAL

Personal 45.076          35.685        45.076          50.408          53.085          59.098          61.702               61.702           67.806          72.452          85.979          84.924          46.000          

Valor ajustat 48.658       50.361        52.577       55.259           57.248       60.396       61.967        63.578       66.439       35.988       

M anteniment 22.688          17.961          22.688          29.264          30.818           37.604          39.601               39.601           49.435          52.441           97.480          68.461           37.083          

Valor ajustat 29.264       30.818        37.604       39.601            39.601        49.435       52.441        32.001        33.281        18.027        

Anàlisis 2.398            1.898            2.398            9.124             12.722           12.722           13.118                 13.119             26.508          28.120           -                  -                  -                  

Valor ajustat 9.124           12.722        12.722        13.118              13.119          26.508       28.120        16.061         16.703        9.047          

Transport 3.666            2.902           3.666            4.018             4.230            5.094            5.365                5.365            11.252            11.639            10.716            11.578            6.272            

Valor ajustat 2.009          2.115            2.547          2.280              2.280          4.782          4.947          3.727          3.414           1.849           

D:Adminis+Asseg 23.668          18.737         23.668          36.033          36.628          36.254          38.179               38.179           48.667          51.626           52.316           55.296          29.952          

Valor ajustat 22.875       23.584       24.457       25.019            25.795       26.878       27.523       28.707       29.855       16.171          

Impostos i taxes -                  -                -                  13.821            22.948          24.663          44.269              44.269          5.919             6.279            6.903            10.346           5.604            

Exclòs cànon 2.468          2.598          2.546          2.681               2.681           5.919           6.279          6.903          10.346        5.604          

Valor ajustat 2.468          2.598          2.546          2.681               2.681           5.919           6.279          5.618           7.346          3.979          

TOTAL 97.496          77.184         97.496          142.668        160.431         175.435        202.234           202.235       209.587       222.557       253.394       230.605       124.911          

TOTAL Valor ajustat -               6.234        6.439          110.972       118.430       126.998      130.105           132.288      163.855      171.321        139.472      146.356      76.724       

(A )  D IF ER EN C IA 97.496   70.950  91.057    31.696    42.001    48.437   72.129       69.947   45.732   51.236    113.922   84.250   48.188    

PLIQUES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

11.342                38.135           66.324          66.324          49.743          

30.400          24.067        30.400          30.400          30.400          30.400          30.400              30.400          30.400          30.400          EF IA L EF IA L 22.800          

8.062            8.062           10.184            10.184            10.184            10.184            5.699                5.699            -                  -                  -                  

(B )  T OT A L 38.462   32.129   40.584   40.584   40.584   40.584   47.441       74.234   96.724   96.724   72.543   

R enunciat  innecessari (meno r A  o  B ) 38.462   32.129   40.584   31.696    40.584   40.584   47.441       69.947   45.732   51.236    48.188    448.120,58   

16.383         18.870           13.075           15.016            13.329           13.782               17.522           9.534            8.062            1.051              126.623,79   

IM P OR T  A  R EC LA M A R 48.512   59.454   44.771    55.600   53.913    61.224       87.469   55.266   59.297   49.239   574.744,37  

IMPORTS RENUNCIATS
cànons

desp financeres

fons de reposició

interès legal
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El valor total s’eleva a 448.120,58 €, i el valor actualitzat amb l’interès legal del diner a 
data de finalització del contracte seria 574.744,37 €. 
 

 
CONCLUSIONS: 
 
 Segons les dades facilitades per SOREA, el valor de les inversions realitzades 

s’elevaria a 1.049.457,00 €, dels quals reverteixen els bens de l’Annex 1 amb  un 
valor encara pendent d'amortitzar a 30/09/11 (data de finalització del contracte) de 
624.992,45 €, segons les dades econòmiques de que s’ha pogut disposar. 
    

 SOREA tindria deutes amb l'ajuntament ja reconeguts i pendents d'abonar per import 
de 85.388,02 €. L’interès legal d’aquest deute s’eleven a 18.851,97 € a la data 
d’aquest informe, i l’interès de demora a 23.594,95 €, per tant 4.742,98 € més. 

 
 De l'informe d'auditoria dels exercicis 2009 i 2010 elaborat per EFIAL es podria 

concloure que procedeix reclamar a SOREA els imports següents donat que 
l'Ajuntament va renunciar a percebre'ls quan en tenia dret sense ser necessari, 
havent-se imputat en canvi a tarifa uns costos majors als reals: 
 
Cànon renunciat en els exercicis 2009 i 2010   132.648,00 euros. 
Fons de reposició renunciat en els exercicis 2009 i 2010:   60.800,00 euros. 
 
El valor actualitzat d’aquests imports, a la data de finalització del contracte, seria: 
 
Cànon renunciat en els exercicis 2009 i 2010   138.193,78 euros. 
Fons de reposició renunciat en els exercicis 2009 i 2010:   63.341,94 euros. 
  

 Que l'extrapolació de l'informe d'auditoria dels exercicis 2009 i 2010 a la resta 
d'exercicis, podria portar a reclamar a SOREA pels conceptes de cànon, fons de 
reposició i despeses financeres dels anys 2000 a 2008 i 2011, els imports següents, 
amb el màxim del benefici addicional que s’ha estimat que va obtenir SOREA: 

 
Renunciat innecessari 2000-2011   448.120,58 euros. 
Interès legal 126.623,79 euros.  
Valor actualitzat 574.744,37  euros. 

 
 Que les conclusions econòmiques dels apartats anteriors es poden resumir en el 

següent quadre: 
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 saldo favor 

SOREA 

 saldo favor 

Ajx. 

 saldo favor 

Ajx. 

 Reconegut 

pendent de 

pagar a l'Aj. 

Liquidació: valor inicial valor inicial valor actual

Amortització tècnica 624.992,45     

Estat de deutes:

Cànon 2007 23.024,23       

Cànon 2008 1.309,94         

Cànon 2009 19.242,41       

Cànon 2010 14.843,98       

Cànon 2011 18.437,53       

Lloguer oficina 2011 8.161,68         

Despeses varies oficina 2011 368,25            

Interés legal del deute reconegut 18.851,97       85.388,02       

Interés demora (Diferència amb interés legal) 4.742,98         

Cànon renunciat 2009 i 2010 132.648,00     138.193,78     

Fons reposició renunciat 2009 i 2010: 60.800,00       63.341,94       

Renúncies 2000-2008/2011 448.120,58     574.744,37     

TOTALS 624.992,45     641.568,58     799.875,04     

DIFERENCIA A FAVOR AJUNTAMENT 16.576,13       174.882,59     

Deute reconegut pendent de pagar 85.388,02       85.388,02       

SALDO LIQUID A FAVOR AJUNTAMENT 101.964,15     260.270,61      
 
 
El contingut del present informe pot quedar condicionat pel que informi l'enginyer municipal 
al respecte, qui ha estat requerit per l'Alcaldia amb aquesta finalitat. 

 
S'informa a petició de l'Alcaldia i als efectes que s'estimin oportú. No obstant això, superior 
criteri estimarà el que consideri més convenient. 
 

 

 
LA INTERVENTORA,  

 
 
 
 
Neus Gironès Biarnès 

 
Arenys de Munt, 9 d’octubre de 2015 


