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AIGÜES O~ GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

Registre 

Área de destí 

AL' ALCALDÍA DEL' AJUNTAMENT DE GIRONA 

O INTERN 

INTERVENCIÓ 

Sr. Narcís Piferrer i Reixach, en nom i representació de !'Empresa Mixta " AIGÜES DE 
GIRONA, SAL T I SARRÍA DE TER, S,A {AGISSA, d'ara endavant),en fa seva condició de 
Consefler Delegat, segons ja consta acreditat davant fa present Corporació a f'expedient refatiu 
al seguiment del Pla Económic i Financer que regula la prórroga de fa Societat, aprovada pef 
Ple de l'Ajuntament en sessió d'11 de man; de 2013, davant f'Alcaldia compareix i, com a millor 
procedeixi en Dret, DI C: 

Que amb data de 17 de mar,; de 2015 m'ha estat notificada comunicació del Sr. Alcalde de 16 
deis corrents, per la qual es posa al meu coneixement l'emissió a carrec de la Consultora 
"EfialConsultoría, S.L", de /'Informe de Control financer i d'eficacia de !'Empresa Mixta AGISSA 
corresponent a l'exercici 2013, adjuntant-me copia del mateix, així com trasl/at de /'Informe 
conjunt emes pels Senyors lnterventors deis tres Ajuntaments de Girona, Salt i Sarria de Ter, 
respectivament. 

Que en virtut de la comunicació d'aquest úftim Informe, se'ns requereix a fi que en un termini 
maxim de quinze (15) dies explicats a partir de la seva notificació, es formufin per escrit fes 
al·legacions que s'estimin oportunes així com que s'aporti fa documentació financera a la qual 
dit escrit es refereix. 

Que amb anterioritat al venciment del termini requerit, i de conformitat amb el que es disposa a 
l'article 49 de la Llei reguladora del Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC), interessa sol·licitar en temps legal i forma 
l'AMPLIACIÓ del citat termini de quinze (15) dies per un nou termini de set (7) dies més, no 
perjudicant-se amb aixó dret afgun de tercer 

Per tot l'exposat, 

A VE. SOL·LICITO, que tingui per presentat aquest escrit, ho admeti i, en virtut d'aixó, tingui 
per formulada dintre del termini i en la forma adequada la citada AMPLIACIÓ DE TERMINI que 
s'interessa per set (7) dies més, tot aixó de conformitat amb el que es disposa a f'article 49 de 
la LRJ-PAC. 

A Girona, a 24 de mar9 de 2015. 

Sr. Narcís Piferrer i Reixach 
Conseller Oelegat 
AGISSA 

AIGÜES DE GIRONA, SAL T 
I SARRIA DE TER, S.A. 

C. CIUTADANS, 11 , BAIXOS 17004 GIRONA 
TEL. 972 20 17 37 
FAX972211800 
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AIGÜES D~ GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

Exc. Ajuntament de Girona 
Ala. Interventor Sr. Caries Merino 
Pla9a del Vi, 1 
17004-GIRONA 

Girona, 15 d'Abril de 2.015 

Senyor: 
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A1untament .~': de_Girona Num : 2015018938 

Dia i hora 

Registre 

A.rea de destí 

15/04/2015 J l :53 

O_INTERN me 

INTERVENCIÓ 

Adjunt a la present li adjunto informe d'al·legacions a les conclusions de 
!'informe de control financer i d'eficacia redactat per la societat EFIAL 
corresponent a l'exercici de 2.013, segons la seva atta. De data 17/03/2015 
amb nº de R.S. 2015015104. 

Resto a la seva disposició. 

Ben atentament, 

Narcís Piferrer i Reixach. 
Conseller Delegat. 

AIGÜES DE GIRONA, SAL T 
I SARRIA DE TER, S.A. 

C. CIUTADANS, 11, BAIXOS 17004 GIRONA 
TEL. 972 20 17 37 
FAX 972 21 18 00 
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

CONCLUSIONS 

El control financer i d'eficacia de !'empresa mixta AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIA DE TER, 5.A 
de l'exercici 2013, objecte del present informe té com a finalitat, en primer lloc, en l'avaluació 
anual del compliment de les estimacions del Pla Economic i Financer (PEF) de la prorroga del 
període 2013 2020 i del marc de relacions acordats entre els socis i AGISSA, i en segon lloc, 
l'analisi de la racionalitat economic - financera i l'adequació als principis generals de bona gestió 
deis serveis desenvolupats per AGISSA durant l'any 2013, en termes d'eficacia, eficiencia, qualitat i 
transparencia en l'actuació de la societat 

a) Avaluació del compliment de les estimacions del PEF 2013 -2020 i del marc de relacions 
acordats entre els socis i AGISSA 

En relació a la revisió anual del compliment de les estimacions del PEF 2013 -2020 formulat 
amb l'acord de prorroga es conclou que: 

Evolució del compte de perdues i guanys en l'any 2013: Els ingressos de la 
societat han estat inferiors a les previsions del PEF, corn a conseqüencia, 
fonamentalment, de la reducció del consum d'aigua (m 3), per a les despeses també 
s'han redu"it en la mateixa proporció, tant pel component variable per la 
disminució deis cabals subministrats com perque AGISSA ha gestionat i adeguat 
la seva estructura de despeses a les circumstancies de l'activitat, i per tant s'han 
assolit uns resultats semblant als previstos al PEF pera l'exercici 2013. 

Evolució del flux de caixa generat per AGISSA en l'any 2013: El flux de caixa de 
l'exercici 2013 es superior a les previsions contemplades en el PEF, fonamentalment, 
perque durant l'exercici s'han enregistrat dotacions a la provisió per insolvencies 
superiors a les efectuades en exercicis precedents (que penalitza el resultat de la 
societat pero no afecta al flux de ca ixa) i l'enregistrament de correccions de 
provisions i regularitzacions d'exercicis anteriors amb carrec directament a 
patrimoni d 'acord amb el PGC sense que quedi reflectit en el resultat de l'any, i en 
conseqüencia la remuneració satisfeta al soci privat s'ha incrementat en l'any 2013 
respecte a les previsions del PEF en 293.114,02 euros. 

Aquest efecte ve provocat per una mí/lora de la gestíó de la socíetat AGSST.SA. Es rellevant 
destacar que no sois augmenta la remuneracíó del socí prívat sínó que augmenten també les 
reserves de la socíetat el que refor~a la seva solvencia. Tot í que el seu analísí s'ha de fer en el 
termíní del període concessíonal complert 

Per altra banda, AG155A no ha satisfet a la Generalitat de Catalunya l'import de 
150.000 euros de la liquidació de l'ITP pel canon de la prorroga de la concessió previst 
en el PEF, al considerar-ha exempt de tributació, tot i que l'operació no s'adequa a cap 
deis suposits d'exempció previstos la llei que regula l'ITP i AJD, pel que considerem que 
existeix una contingencia fiscal perla manca de pagament de l'ITP. 

L 1TP es va satísfer díns l'exercící 2014(segons documentació que s'adjunta), sense cap 
perjudící fínancer perla socíetat AGISSA. 
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Actualització del PEF 2013 - 2020: L'avaluació de la rendibilitat esperada del soci privat 
durant el període de la prorroga, requereix l'analisi conjunt de! període 2013 - 2020 i 
per tant l'actualització del PEF en base a les dades de tancament de l'exercici 2013 i en 
base a la mateixa, la rendibilitat esperada del soci privat ha millorat situant-se en una 
TIR neta del 17,71% (6 punts superior que al PEF que forma part de l'acord de prorroga 
2013-2020 que era del 11,03%) 

Aquest efecte ve provocat per una mi/lora de la gestió de la societat AGSST.SA. Tot i que el seu 
ana/isi s'l1a de fer en el termini del període concessional complert. 

Respecte la implantació i compliment de les condicions i marc de relacions entre els socis i 
AGISSA que reqeixen durant el període de la prorroga 2013 -2020. durant el treball realitzat 
s'han constatat que durant l'exercici 2013 s'han produ'it els següents incompliments en els acords 
subscrits entre les parts: 

No s'han sotmes a aprovació del Consell d'Administració l 'operació de credit 
formalitzada de 300.000 euros que estava definida en la clausula 22 de l'acord corn 
una competencia exclusiva del Consell d'Administració. 

Aquest credit fou aprovat pe/ conse/1 d'administració d'AGSST; SA en data 26 de maig 2014. 

No s'han aprovat normes internes de contractació per garantir el principi de 
concurrencia en la contractació establert en la clausula 3.@ de l'acord, ni s'ha constitu'it 
la Comissió Especial de Representants, que ha de vetllar per la mateixa, establerta en la 
clausula 4a de l'acord. 

Les instruccions internes de contractació estan aprovades per la comissió especial de representants en la 
seva acta nº 4 de data 23/12/2014. Resta pendent en la data de redacció d'aquest document la seva 
aprovació definitiva pe/ consell d'administració d'AGSST; SA. No obstant aixó, les instruccions internes de 
contractació s'estan aplicant des de prlncipis de 2.015. 

No s'ha nomenat l'adjunt al Conseller Delegat establert en la clausula Sa de l'acord. 

El conse/1 d'administració d'AGSST; SA no ha pres encara, en data de redacció d'aquest document la decisió 
d'incorporar al capítol de personal de la societat aquesta figura. 

No s'ha complert amb el termini establert en els pagaments al soci privat en concepte 
d'amortització de capital (468.750 euros) i d'interessos (112 .438,36 euros) per 
I' instrument de finan~ment previst en la clausula 8P.1 de l'acord, el contracte del qual 
determinava efectuar el pagament amb data 31 de desembre de 2013. 

Es va decidir esperar a tenir validat per !'auditor financer el flux de caixa per retribuir al soci privat Ja 
que era la primera vegada que es feia aquesta operació,aquesta decisió no va tenir cap perjudici 
financer perla societat AGISSA 

No s'han efectuat els pagaments trimestrals, a compte de la retribució del soci 
privat establerts en la clausula Ug de l'acord. 

Es va decidir esperar a tenir validat per /'auditor financer el flux de caixa per retribuir al soci priva(¡ 
aquesta decisió no va tenir cap perjudici financer perla societat AGISSA 
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No tenim constancia que per la coordinació informatica, AGISSA hagi facilitat durant 
l'any 2013 un usuari en els seus sistemes informatics a la Tinent d'Alcalde d'Hisenda, 
per tal que els Ajuntaments puguin tenir un total i immediat accés a totes aquelles dades 
inherents a la prestació deis corresponents serveis, tal i com establia la clausula 13 de 
l'acord. 

L 'ajuntament de Girona , des de rarea de gestió tributaria té accés al sistema informatic de gestió i 
facturació d'abonats des de gener 2014 . 

Les inversions per a nous programes, s'han plantejat per el 2015. Tan punt estiguin aquests 
programes en funcionament, se entregara la clau corresponent. No aÍ)(Í amb el programa de clients 
que s'han entregat 3 c/aus per accedir a /' informació. 

b) Analisi de la racionalitat economica i gestió deis serveis desenvolupats per AGISSA 
durant l'exercici 2013 

De l'avaluació efectuada de l'estat patrimonial situació financera de la societat a 31 de 
desembre de 2013 es conclou que: 

AGISSA es una empresa viable economicament amb resultats positius i amb capacitat de 
generar recursos de l'activitat molt superior a la que dimana de la lectura deis seus estats 
financers, al no traduir-ne com a resultat les obligacions contingudes en els convenís 
reguladors de les relacions entre els socis públics i privats (retribucions, canons, etc.) 

No obstant aixo, els indicadors de la situació financera d'AGISSA posen de manifest la 
insuficiencia del seu patrimoni net per mantenir l'eguilibri financer de la societat i 
!'existencia d'importants necessitats de finan~ament, el que significa que la viabilitat 
economica deis resultats positius no s'ha traduit en viabilitat financera, com a 
conseqüencia de les polítiques i pactes de distribució deis resultats generats per 
AGISSA, sent els principals desequilibris els següents: 

o AGISSA esta fortament endeutada a 31 de desembre de 2013, els préstecs 
bancaris es van formalitzar amb venciment posterior a la finalització del 
període de la prorroga del contracte i el deute total d'AGISSA, inclosos els 
préstecs mantinguts amb el soci privat, ascendeixen a 8,8 milions d'euros. 

L 'endeutament (el passiu d'AGISSA), es el previst en l'estudi annex al contracte de prórroga, aprovat 
perles parts i efectuat per Efial. 

o El fons de maniobra de la societat es negatiu en 1,3 milió d'euros i aquesta 
manca de solvencia suposara importants tensions de tresoreria per garantir la 
liquiditat de la societat per fer front a les obligacions de pagament, T el fet que, 
malgrat aquesta situació, AGISSA encara no hagi incorregut en demores i/o 
impagaments de nomines al personal o prove"idors, s'explica, basicament, perque: 

• Durant 2013 s'han continuant formalitzant préstecs per quantia 
superior a les inversions realitzades per generar liquiditat per la societat. 

L 'endeutament (el passiu d'AGISSA), es el previst en l'estudi annex al contracte de prórroga, aprovat 
per les parts i efectuat per Efial. 

El credit demanat el 2013, es només en concepte de liquiditat, no perles inversions. 
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• Els socis (tant privat com públics) actuen com a financ;adors de la societat, 
i a 31 de desembre de 2013, AGISSA manté un saldo pendent de pagament 
de 1,1 milions d'euros. 

Els fons municipals, que corresponen als Ajuntaments estan a la seva disposició per fer-ne ús quant ho 
decideixin. 

Per part de Girona, s.a., degut a ser el primer any en que entrava las nova fórmula de retribució del 
soci privat, hem cregut convenient que tot estigues revisat i conformat per /'auditor financer 

De l'analisi deis procediments de pressa de decisió en la societat es conclou que, el Conseller Delegat 
disposa deis més amplis poders i facultats pel govern de la societat, sense més limitacions que 
les establertes en la Llei, i per tant l'administració d'AGISSA es exercida per part del Conseller 
Delegat i els organs de decisió definits en els Estatuts, Consell d'Administració i Junta General, 
limiten la seva actuació a les competencies que la legislació no permet la seva delegació. Fins i tot, 
l'aprovació i modificació deis plans i projectes generals deis serveis i les operacions de credit formalitzades 
durant l'exercici 2013, que requereixen del vot favorable de 4/5 parts deis components del Consell 
d'Administració, ni tan sois s'han sotmes a la seva aprovació. 

Els poders del conse//er delegat son e/s qui el conse/1 d'administració i la junta general li han atorgat per tal 
que en fes ús de la forma prevista a la /leí ; donar així el maxim d'agilitat a la gestió de la societat En tot 
cas, cal considerar que taren els órgans de govern de la societat qui els hi varen atorgar. Les operacions de 
credit han estat aprovades pe/ Canse// del 24/05/2014. 

En referencia als ingressos tarifaris pel subministrament d'aigua potable, s'han posat de 
manifest les següents incidencies: 

En la definició i aplicació deis conceptes tarifaris: 

o El concepte de venda d'aigua en alta als municipis del Sistema Girona (Tarifa 
de subministrament en alta) i el concepte de venda d'aigua en alta al Consorci de 
la Costa Brava (CCB) s'actualitza en cada revisió de les tarifes del servei amb un 
percentatge similar a l'increment de tarifes general, pero no es pot establir una 
relació directa entre les despeses associades a aquest subministrament en alta i 
l'import d'aquest concepte que es pugui deduir deis estudis de tarifes, el que 
suposa un incompliment de l'article 28 del plec de condicions del servei. que 
especifica que "L'estudi economic de l'estudi de tarifes haura de permetre la 
distinció deis costos de gestió de l'aigua en alta deis de la distribució en baixa." 

Els expedients de tarifes del servei estan redactades d'acord amb afió que prescriu el Decret 149/1988 de 28 
d'abril sobre el regim procedimental deis preus autoritzats i comunicats i en l'Ordre de 8 de setembre de 
1.988 de la Generalitat de Catalunya. 

En cap d'aquests documents que especifiquen els requeriments /egals necessaris per a presentar l'expedient 
de tarifes d'aigua de consum públic es fa cap esment a la exigencia per part d'aquesta administració que 
l'estudi de tarifes hagi de permetre la distinció deis costos de gestió de l'aigua en alta deis de la distribució 
en baixa. 

En tot cas, al conveni de cooperadó entre els ajuntaments de Girona, Salt i Sarria de Ter i el CCB aprovat pe/ 
plenari de /'ajuntament de Girona de data 12/04/1994 es detallen e/s costos indirectes i costos directes que 
configuren el preu aprovat com a base de facturació. El que va fer AGSST a partir d'aquest moment va ser 
introduir la repercussió d'aquests costos per m3 a /'expedient de tarifes i a partir d'aquí aplicar el mateb< 
increment que la tanfa mitjana aplicada en cada expedient de tanfes, seguint instruccions del regidor de 
l'area d'Hisenda del moment i deis regidors de Medí Ambient i dVrbanisme mes tard. 
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o Els conceptes "Quota planta CAG" i "Quota doblatge ETAP i canonada Pastera! II" es 
calculen en l'estudi de tarifes més proper a l'inici de les obres dividint la quota del 
credit sol•icitat per l'execució de l'obra entre la previsió de cabals previstos a 
facturar al Sistema Girona en el període d'elaboració de l'estudi de tarifes, en els 
estudis deis anys 2005 i 2009 respectivament. Els imports s'han mantingut constants 
en els estudis de tarifes des de la seva definició, pero anualment han variat tant el 
tipus d'interes deis préstecs com la previsió de volums a facturar, per tant, 
l'import de les Ouotes no es correspon a les despeses reals en l'elaboració de 
cada estudi de tarifes, i aquest fet suposa una alteració sobre la resta de preus 
aplicats en els altres conceptes deis estudis de tarifes. 

Els imports de la Quota planta C4G I Quota doblatge ETAP i canonada Pastera/1 11 estan presents a 
l'expedient de tanfes des del 2.005 en el primer cas i des del 2.009 en el segon. L 'ingrés pe/ servei que 
representen aquestes quotes es suma al capíto! d7ngressos i s'equilibra amb el capítol de despeses, la qua/ 
cosa fa que, si varíen les condicions reals deis credits, afectara al conjunt del concepte ·~ngressos" afectant 
per tant al preu mig resultant de l'expedient de tarifes en la mateixa mesura. La decisió municipal presa el 
2.005 de mantenir les quotes com a fixes es va prendre amb la intenció de no causar confusió al client amb 
una (i a partir de 2.009 l'altre) quota que tos variable any darrera any. 

En l'aplicació de la facturació del subministrament en alta al CCB: 

o AGISSA va propasar en l'estudi de tarifes de l'any 2013 (i anteriors) un preu de 
subministrament en alta a aplicar al CCB inferior al que seria necessari per 
donar cobertura a les despeses en que incorre AGISSA per efectuar aquest 
subministrament, i estimem que en l'exercici 2013 aixo ha comportat un 
deficit en el subministrament d'aiqua en alta al CCB de 428.682,32 euros, que 
AGISSA compensa en els estudis de tarifes presentats fins a 2013 amb el preu de 
subministrament en alta a la resta de municipis (Bescanó, Vilablareix, Quart, 
Sant Julia de Ramis i Aiguaviva del Girones) i amb el preu de 
subministrament en baixa a Girona, Salti Sarria de Ter. 

La justificació que fa /'auditor per tal d'argumentar el deficit en el subministrant d'aigua en alta es el resultat 
d'un analisi discutJble ates que inclou els costos de les amortitzacions de la part de la planta i de la 
canonada que comptet exclusivament al CCB. Tanmateix inclou també els costos deis vehic/es del servei 
que no son imputable en cap cas a la explotació de la ETAP al no ser necessaris peral seu funcionament 
Entenem que l'estudi correcte es el d'AGSST, S.A. Per altre part el preu de subministrament de l'aigua en 
alta des de la xarxa de bai>ra no te res a veure amb la venda en alta des de la ETAP. 

Altrament, la correcció d'aquest presumpte desequillbri no es competencia de la societat mixta, sinó de 
/'administració actuant AGSST, disposa deis estudis de separació de costos des de l'any 2.005 peró des de 
/'equip de govern del moment, no es va considerar oportú prendre7s en consideració al creure que el preu 
de venda en alta al CCB era correcte, malgrat la insistencia de la direcció d'AGSST, SA en la necessitat de 
resoldre la diferencia. De nou s'ha refet l'estudi del preu de l'aigua de la CCB, i s'ha entregat oportunament 
a l'Ajuntament com a administració actuant 

o No s'ha disposat del suport documental de l'acord entre AGISSA i el CCB de 
tres conceptes que formen part de la tarifa pero que no estan inclosos en els 
estudis de tarifes (Aigua filtrada per C.A.G., Tractament de fangs i Bombeig 
Sequia Menar), així com de la regla de facturació del servei de tractament de fangs, 
i aquests conceptes s'actualitzen anualment segons la variació de l'estudi de 
tarifes. 

No hi ha millar document d'acceptació que /'acceptació per part del CCB de les factures emeses per AGSST, 
SA. Aquest acord de facturació entre CCB i AGSST, SA ve funcionant sense incidencies des de dates molt 
anteriors a l'exercici de 2.013 objecte d'auditoria. 
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o A partir de la facturació del mes d'agost de 2013 el preu que es factura al CCB per 
l'aigua filtrada per sorra no coincideix amb l'aprovat de 0,073119 €/m3

, sinó 
que s'aplica un preu de 0,073620 €/m3

• 

Es tracta d'un error. Es va aplicar el preu proposat per AGSS°0 SA en l'expedient de tanfes del servei de 
2.013 i aprovat pe/ p/enari de /'ajuntament de data 10/06/2013 en /loe del que va aprovar la comissió de 
preus de Catalunya. 

En els ingressos no tarifaris, s'han manifestat incidencies en ets preus aplicats als 
usuaris: 

o En el concepte drets de connexió altes, s'apliquen preus diferents als aprovats, 
entre el 25 de juliol de 2013 i fins el 31 de desembre de 2013, el preu 
autoritzat a les tarifes es 16,92 euros i AGISSA ha aplicat el preu de 16,33 euros 
fins el 31 d'octubre de 2013. 

Per un error en el processament de dades al programa de gestió es va seguir ap/icant el preu de 16,33 € a 
les a/tes entre 25 de Julio/ de 2013 fins a 31 d'octubre de 2013, quan el preu autoritzat a les tarifes era de 
16,92 €; aixó ha representat que s'ha deixat de cobrar ~59 € per cada alta d'aquest per/ode, i aixó ha 
representat que !'empresa ha deixat de ingressar a /'exercici 2013 un import de 145,73 € per ingressos de 
drets d'alte~ segons el detall següent: 

AL TES GIRONA 197 
AL TES SAL T 44 
AL TES SARRIÁ DE TER 6 

TOTAL AL TES: 247 X ~59 € de diferencia amb el preu autoritzat: 145,73 € 

Hem revisat el procediment de comunicació interna en els departament de administració per evitar que torni 
a passar quan hi hagi un canvi de tarifes. 

o Els preus que s'apliquen a les altes de comptadors no es corresponen amb els 
que apareixen al quadre de preus unitaris presentat a l'administració actuant. 

A l'exercici 2012 no es presentaven e/s preus de les a/tes en el 1/istat detallat de preus deis artic/es 
- d'aigua i sanejament, a l'exercici 2014 ja s'ha inclós un detall deis preus de les a/tes al 1/istat de 

preus deis articles presentat a /'ajuntament. Els preus de les a/tes han evolucionat históricament 
en funció de IPC anual. El preu facturat per cada alta depen de diferents variables, calibre del 
comptador (de 15mm, de 20mm, de 25 mm, etc.) i existeixen diferents preus perque dintre del 
mateix exercici hi ha també els preus de les a/tes fins la data en que s'ha canviat el preu. També 
existeixen algunes factures d'alta amb traspas del comptador donat que l'abonat ja té comptador. 

En referencia a la resta d'ingressos de la societat, s'han constatat els següents aspectes: 

Ingressos del servei de laboratori (determinacions): 

o El 29% deis ingressos del servei de Laboratori corresoonen a una auto -
facturació d'AGlSSA per les analítiques realitzades en la planta de Montfulla i 
en la distribució d'aigua a Girona, Salt i Sarria de Ter. 

No es tracta d'una auto facturació sinó d'un traspas de costos des d'un centre de costa ingressos a un altre 
explotació, sense mes incidencies. Els ingressos totals del servei no varíen i aquesta operació no te cap 
efecte sobre el resultat de la societat. 
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o L'evolució deis ingressos del laboratori durant 2013 respecte 2012, no es 

correspon amb la realitat que evidencien les dades tecniques facilitades 
d'analítiques realitzades i preus aplicats, i malgrat en reiterades ocasions s'ha 
informat a AGISSA que no quedava convenientment justificada l'explicació de 
les diferencies de facturació existents, no hem obtingut cap resposta per 
aclarir aquest aspecte. 

Aquest tema s'ha explicat detalladament als auditors. La documentació faa1itada Justifica l'evolució deis 
ingressos de l'exercici de 2.013 respecte del 2.01~ sense mes incidencia. D'acord ambla documentació que 
s'adjunta. 

Pel que fa als ingressos per comissions. AGISSA efectua una previsió del premi de 
cobran<;a de l'exercici 2013, ates que la liquidació final de la recaptació i per tant 
l'emissió de les factures no s'efectuara fins a l'exercici 2014, i per valorar l'adequació 
d'aquestes previsions, en reiterades ocasions, s'ha sol•licitat la liquidació de les 
comissions per a la recaptació de brosses i clavegueram corresponent a l'exercici 2013. 
pero enlloc d'aguesta liguidació AGISSA ens ha aportat la corresponent a l'exercici 
2012. i malgrat requerir-se esmena. AGISSA no ha facilitat la liquidació del 2013. motiu 
pel qual no podem avaluar si les previsions efectuades s'adeqüen a la liquidació real de 
l'exercici. 

Aquest informe es va lliurar als Ajuntament durant l'exercici 2014. {Adjuntem copia de !'informe) 

En referencia al cost de funcionament deis serveis, les incidencies manifestades han estat les 
que s'exposen a continuació: 

En l'ambit de les despeses de personal, existeixen deficiencies per la manca 
d'acreditació documental i justificació de: 

o La despesa d'estructura de direcció repercutida per GIRONA S.A. a AGISSA 
per un import de 187. 982,88 euros definida en el plec de condicions de la 
concessió, segons manifesta AGISSA, correspon a la retribució del Conseller 
Delegat i del Director Tecnic pero malgrat haver-li requerit de forma reiterada, 
no se'ns ha aportat la documentació justificativa deis cost real que ha 
d'assumir el soci privat per satisfer la retribució i seguretat social empresa 
d'aquest personal. i per tant no s'ha pogut verificar que la facturació efectuada 
pel soci privat es correspongui amb aquest cost, ates que, de no ser així, el soci 
privat estaria perceben una retribució addicional d'AG1SSA que seria 
improcedent en virtut de la clausula 102 de l'acord de prórroga. 

La despesa d'estructura esta contemplada a l'Art. 28 del plec de condicions tecniques, Jurídiques i 
administratives del contracte de 1.992. Tant mateix, s'especifica que la revisió anual de l'import original 
(22.000.000 ptes/any) es fara en funció de l'increment pactat en el conveni laboral corresponent En cap cas 
especifica que el soci privat hagi de detallar la natura/esa del concepte d'estructura. 

Des d'AGJSSA no acabem d'entendre la insistencia en anar mes en/la del que especifica amb tota claredat el 
vigent plec de condicions i hem de tenir en compte que/ al contracte de la nova prórroga, s'accepta el 
concepte d'Estructura per l'import indicat. 

o El personal objecte de repercussió com a despesa d'estructura de direcció 
també forma part de la plantilla d'AG1SSA. perceben retribució i cotitzant a la 
Seguretat Social, concretament AGISSA ha satisfet en concepte de nómina al 
Conseller Delegat (2.823,08 euros) i al Director Tecnic (761,04 euros) en l'any 
2013, quan Ia seva despesa ja hauria d'estar inclosa íntegrament amb la 
repercussió de les despeses d'estructura de direcció per part de GIRONA S.A. 
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1.- Peral Conseller Delegat es va estipular una retribució salarial mínima per tal que la societat no tingues 
problemes amb la S.S. ja que dedica una part important de la seva Jornada a la societat AGSST, aquesta 
retribució representa un cost anual de 2.826,03 €. 

2. - El director tecnic signa /'autoría deis projectes i la direcció de les obres de manteniment, conservacifi 
reposició i inversió que es porten a terme al servei sense cap cost d'honoraris pera la societat AGSSA, perta 
que la seva pólissa de RC cobreixi els riscos inherents a aquesta activítat es precepllu, segons la legislació en 
materia de prevenció de riscos, que existeixi un vine/e contractual o de relació laboral. Es va optar per 
aquesta solució amb un cost anual de 767,38 €. 

Una altre solució seria externalitzar les direccions de projecte, direcció d'obra i seguretat i salut i pagar 
honoraris a/s tecnics corresponents. Sembla obvi que aquesta solució seria molt mes costosa per a la 
societat 

• Entre els perceptors de retribucions per part d'AGlSSA figuren 2 persones 
que no són treballadors sinó que cobren en concepte de dret de viudetat. 

• En un deis casos, segons manifesta AGlSSA, perque es va arribar a un 
.acord entre la societat i la beneficiaria, pero malgrat s'ha sol·licitat 
l'acord formalitzat en reiterades ocasions no ens ha estat facilitat. 

La societat AGISSA, SA, segons estipula l'Art. 10 de l'annex 2 del plec de condicions tecniques - jurídic 
- administratives i económiques per a la prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua consum 
públic del sistema de Girona, de 1.992, /'empresa "es dotara de /'estructura necessaria (personal, .. . '~ 

• L'altre cas esta motivat per sentencia judicial condemnatória al 
pagament del dret de viudetat, si bé el treballador es va jubilar l'any 1988 i 
per tant era plantilla de GlRONA, S.A i no d'AGlSSA que es va crear l'any 
1992, i malgrat s'ha sol·licitat aclariment d'aquesta qüestió, la societat no 
justifica convenientment que aquesta obligació d'assumir AGlSSA enlloc 
de GIRONA, S.A. 

La sentencia fa referencia a un treballador que, de no haver-se jubl'lat, s'llauria traspassat, com la resta 
de personal, a AGSST, SA. Hem de fer constar que aquest empleat venia del " Servicio Municipal de 
Aguas de Gerona", per tant anterior inclós a la Concessió de Girona, S.A. 

o Entorn al 17% de la despesa bruta del personal d'AGlSSA de l'exercici 2013 (297 
milers d'euros) esta motivada pel concepte retributiu denominat millora voluntaria, 
no previst en el conveni col · lectiu d'aplicació i que segons manifesta AGlSSA, 
s'utilitza quan el conveni del sector marca uns salaris inferiors al sou pactat amb 
el treballador. 

El Conveni estab/eix les condicions salarials mínimes a aplicar a un treballador en funció de la seva 
categoría, encara que la retribució real, la determina el mercat, i que el concepte ''mi/lora voluntaria", ara 
''complement personar; és el mecanisme que permet aquest ajust 

o Es manté una provisió per aportacions a plans de pensions. dotada 
fonamentalment en l'exercici 2012, per import de 9.963.03 euros que es 
improcedent. tal i com manifesta AGlSSA respecte que durant l'any 2014 s'ha 
cancel ·lat donant com a resultat uns ingressos d'exercicis anteriors per la 
societat. 

Aquesta provisió es va realitzar per tal d'atendre la possible indemnització per una reclamació 
de la sra. Teresa Corominas Pascual, vídua DE Xavier Esteve Jornet relativa a nmport de la 
pensió de viduitat i que en sentencia de data 13/08/13 va fallar a favor de la reclamant per una 
quantitat de 6.336,96€, per tant el saldo actualment queda redu/t i varem creure convenient 
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mantenir-lo al balan~ per tal de cobrir possibles noves contingencies. En l'exercici 2.014, s'ha 
anuNat la dotació i comptabilitzat com ingrés extraordinari. 

En l'ambit de les despeses d'aprovisionaments, serveis exteriors i altres despeses, 
s'han posat de manifest els següents aspectes: 

o Durant l'exercici 2013 s'ha produ"it un disminució significativa en la despesa 
d'energia electrica en sobreelevacions, pous i centrals degut a la regularització de 
provisions efectuades en 2011/2012, si bé s'ha sol•icitat a AGISSA que aporti la 
documentació (factures rebudes, ... ) que motiven la cancel•ació deis excessos de 
provisions de despeses, pero aquesta justificació no ha estat facilitada per 
AGISSA. 

Ens consta que aquesta documentació si ha estat entregada a EFIAL. Pero de tates maneres. Adjuntem 
de nou tal documentació 

º Les actuacions de grans obres només incorporen els costos directes de tercers i 
magatzem (materials) de les mateixes i en Ia imputació no es contemplen ni Ia 
repercussió del cost de personal propi d'AGISSA ni els costos d'estructura i 
generals de la societat que s'assiqnen íntegrament a l'activitat del servei 
d'aigua. 

Aquests costos als que es fa referencia estan imputats al servei ates que les grans obres es porten a 
terme habitualment amb personal sostcontractat amb una mínima repercussió de personal propi. 

En relació ai calcul per determinar la retribució del soci privat: 

• AGISSA aplica un tractament asimetric en quan als criteris de 
repartiment entre els socis de les despeses i ingressos d'exercicis 
anteriors, afectades temporalment pel canvi de pactes en 2013, que en 
tots els casos perjudica als Ajuntaments en benefici de la retribució del soci 
privat. 

Girona, s.a. aplica estrictament alló que regula i estipula el p/ec de condicions de la constitució de la 
empresa mixta de 1.992 i de la seva prórroga de 1.998. En cap cas s'han aplicat criteris de distribució 
diferents del que estipula l'ambit del contracte. 

• Existeix un excés en la retribució satisfeta al soci privat de 7 .037 ,07 
euros, ates la no consideració d'operacions realitzades durant 
l'exercici 2013 amb repercussió en la formula de calcul establerta en la 
clausula 10ª de l'acord de prorroga, que encara seria superior si 
AGlSSA no efectues un tractament diferenciat deis beneficis i perdues 
procedents d'exercicis anteriors. 

Tates les operacions de 2.013, s'han efectual: sota el criteri de /'Auditor financer. 

o En relació al calcul per determinar la provisió per insolvencies: 

• AGlSSA ha modificat el criteri aplicat per determinar la provisió per 
insolvencies en l'exercici 2013, i aixo explica que la dotació de l'any 
sigui tan elevada en comparació amb els exercicis precedents, perque 
durant 2013 s'han dotat com a saldos de dubtós cobrament imports 
pendents que, tot i tenir més de 2 anys d'antiguitat no s'havien 
aprovisionat anteriorment, i es fa en 2013 que es modifiquen els pactes 
per determinar la retribució del soci privat en base al Flux de Caixa 
enlice del resultat de l'exercici, i aixo no afecta a la retribució del soci 
privat. 
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• Amb la dotació efectuada durant 2013, el saldo acumulat de provisió 

per insolvencies a 31 de desembre de 2013 ascendeix a 406.026,25 
euros, i en la composició del saldo acumulat de provisions per 
insolvencies s'acumulen imports no cobrats des de l'any 1993. tot i 
que en el moment en que les insolvencies siguin fermes aguests 
imports s'han d'enreqistrar com a "Perdues de credits comercials 
incobrables" i procedir a la cancel ·lació deis saldos no cobrables. i 
aquesta incidencia té una afectació directa en la formula de calcul de 
la retribució del soci privat. 

S'adjunta informe de /'auditor financer Justificatiu de la provisió per inso/vencies. 

En referencia a les inversions realitzades perla societat, s'han evidenciat els següents fets: 

Respecte al programa d'actuació anual del servei de subministrament d'aigua 
potable, fer esment del següent: 

o Durant l'exercici 2013, s'ha aprovat el pla d ' inversions per part de 
l'administració actuant i l'execució realitzada es correspon, raonablement amb 
la planificada, malgrat aixo, en base a la documentació analitzada part de les 
actuacions realitzades com inversions executades són reposicions d'elements 
existents que correspondrien al Pla d'Obres de renovació i millora, i en canvi 
entre les actuacions realitzades com reposicions s'identifica alguna que seria 
considerable com inversió. 

El criteri ap/icat per distingir el que es inversió del que es reposició es el següent: Si es tracta d'una 
adquisició d'un be o equip que no existía previament es/ en general inversió 

es inversions realitzades el 2.013 foren les següents i cap d 'elles es reposició. 

REPETIDOR DE SENYAL TELEFÓNICA A L 'AMPLIAaÓ DEL 'ETAP 
INSTAL ·LAaÓ AUTÓMAT PER TURBIDÍMETRE OBRA ARRIBADA ETAP 
INSTAL ·LAaÓ TELECONTROL ALS PUNTS DE VENDA EN ALTA 1ª fase (2 EST.) 
UTJLLA TGE I EINES 
LUCENaES DE SOFT {AUTOCAD) 
EQUIPS DE HARD 
SUBSCRIPaó NETAQUA 2 WCENaES {NETAQUA} 
CASCOS GN NETCOM 9330 + DESPENJADOR 
CAD IRA GIRATORIA MOD. M-4 
INSTAL ·LACTÓ VÁL VULES A LA CANONADA 250 MM 
INSTAL ·LAaÓ VÁLVULA A LA CANONADA 400 MM 
EQUIPS MENOR5 
NOU SAI PER ORDINADOR LABORATORI APC UPS 500 
MOBILIARI DIVER5 
AL TRES 

Les actuacions del fons de reposició foren les següents i cap d'e/les es inversió: 

SUBSTTTUaó DE LA XARXA DE RBROaMENT DE LA GRAN VIA ENTRE nº 24 i 52 
SECTORITZACTÓ DEL BARRI VELL 
REPOSJaÓ DE PLOM PER PE 
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Respecte a les inversions en el servei de sanejament: 

o La documentació contractual analitzada no suporta la realització d'inversions 
recurrents en el sanejament de Girona, i durant l'exercici no s'han activat 
inversions referents a la xarxa de sanejament com en exercicis precedents sinó 
que les actuacions efectuades durant 2013 han estat objecte de facturació 
addicional i extraordinaria a l'Ajuntament de Girona. 

les inversions en sanejament es plantejaren a proposta de l'ajuntament per tal de permetre actuacions 
immediates, imminents i urgents sobre la xarxa de sanejament en bai>ra de clavegueram i de pluvials que 
no estan incloses al contracte de canvi de forma de gestió del servei de sanejament de 1.997. Aquesta 
forma de procedir fou a proposta de l'ajuntament de Girona i se li apliquen sempre els preus que figuren al 
1/istat de preus unitaris aprovat per l'administració actuant la prova mes evident del correcte sistema de 
funcionament es que l'ajuntament de Girona atén puntualment el pagament de les factures que venen 
complementades per !'informe favorable deis serveis tecnics d'urbanisme. 

On si es produeix un incompliment del plec de condicions es en el canon que l'ajuntament de Girona 
transfereix en realitat a la societat mixta/ que es notablement inferior al previst al pla económic - financer: 

CANON DEL SERVH DE SANEJAMENT 2.012 2013 20141 

PR.EVJST AL PLA ECONÓMIC - FJNANCER 541.133,08 554.661,40 568.527,94 
CÁNON REALMENT TRANSFERIT PER L'AJUNTAMENT 527.934,71 535.148,55 537.477,62 

DIFERENCIA -13.198/37 -19.51Z85 -31.050,32 

DIFERENCIA ACUMULADA -13.198,37 -32711,22 -63.761,54 I 

o L'article 8 del plec de condicions del servei de manteniment de la xarxa de 
clavegueram recull l'obligació del contractista d'elaborar un Pla Director 
d'explotació i millora del servei, l'elaboració definitiva del qual i lliurament a 
l'Ajuntament per la seva aprovació es fara en un termini no superior als nou 
mesos, a partir de la data d'inici del servei. AGISSA no ha entregat a 
l'Ajuntament aguest Pla Director d'explotació i millora del servei, que d'acord 
al plec de condicions, hauria d'haver estat presentat a comen<;aments de l'any 
1998. 

El Pla director de sanejament no fou entregat a l'ajuntament a petidó deis serveis tecnics de l'area de 
medi ambient, Ja que AGSST tenia únicament per contracte la gestió del servei de sanejament en baixa i 
l'ajuntament va considerar que s'havia de fer un pla director que contemplés el conjunt del sanejament en 
babra i alta. la complexitat de la redacció d'un pla director sobre un servei tant complex i divers (afecta a 
varis municipis de l'area metropolitana que aboquen tanta la xarxa en baixa com en alta) es tant 
considerable que en data d'avui i despres de diversos inten~ encara no s'ha aprovat un pla director de 
sanejament. 

De la mateixa forma, l'Art 15 del contracte de sanejament donava com a ingrés del servei els anomenats 
"drets de connexióN que havien de sumar-se al canon anual a transferir per l'ajuntament / als ingressos 
per serveis no regulars. Aquests ingressos per ''drets de connexióp mai varen ser aprovats per 
l'ajuntament i per tant mai es varen percebre. 

la realitat de la gestió del servei porta a decisions que, en ocasions, poden matisar o ajornar punts 
concrets deis plecs de condicions sense vulnerar en absolut el contracte existent entre les parts. 
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En quan al financament de les inversions, durant l'exercici 2013 es va formalitzar un préstec de 
300.000 euros, deis quals 256.477,68 euros no s'han destinat al financament d'inversions de 
l'exercici. 

En cap cas el credit s'ha demanat pera les inversions de 201~ sinó per tenir /iquiditat. 

Pel que fa a les operacions efectuades amb parts vinculades per part d'AGlSSA, en l'analisi 
efectuats s'han posat de manifest els següents aspectes: · 

Durant l'exercici 2013, el soci privat GIRONA, S.A. ha facturat 119.272,36 euros per 
serveis addicionals en el servei d'aigua i clavegueram (busca fuites i camera TV), la 
realització deis quals s'efectua sense estar formalitzada mitjancant contracte on 
s'estableixin i acceptin entre les parts els preus aplicats en la prestació. Aquesta 
despesa s'ha incrementat en 22.039,26 euros respecte 2012 (augment del 23%) i 
obviament, no s'ha produ"it la intervenció de la Comissió especial de representats 
que és obligatoria per aquesta contractació en virtut de la clausula 4? de l'acord 
de prorroga. 

El preu de facturació per hora trebal/ada que GIRONA, S.A . factura a AGSST, S.A. es al preu de 
mercal: tal i com esta contemplat a /'informe d'operacions vinculades. 

GIRONASA 
ANALISIS DE COMPARABILIDAD DE LAS OPfiRAClOl'<ES 

7. tnspeccíón c::imara TV AGISSA 

Especificación del valor de mercado y de la operación 
vinculada 

SI comparamos los rangos de acuerdo i,I intervalo del valor de mcn::ado obtenido a p::nir del 
an~lisis anterior y los comparamos con el mareen <Y.>tenido en la o,per.)Ción vinculada objeto 

de análisis: 

O?ERAOON: Scrvici() de ln:.pccéóri I"" cámara lV 
OPEMOÓN 
V1NCUlADA 

VALOR CE MERCADO 

lnte<v.110 d<.' v:llores 

De lo expuesto :interiormente. se cvidcnci:1 que el valor aplicado a l.i operación vincul;ida ~ 
c-nc:ucntra dentro del intcNalo. estando, por tanto, en ""lor de mercado. 

S'ha sol•icitat a AGISSA una relació detallada de les actuacions fetes en els darrers 4 
anys (2010-2013) per als Ajuntaments amb carrec al fans de reserva, i AGISSA no ens 
ha aportat cap informació corresponent a 2010, 2011 i 2012, ni cap explicació de 
l'incompliment d'entreqa de la documentació. 

L 'auditoria correspon a l'exercici 2.013, no a exercicis anteriors. 

En relació a les actuacions efectuades durant l'exercici 2013, existeixen múltiples 
incidencies en guan a l'aplicació d'aquests fans municipals: 

o AGISSA esta aplicant amb carrec al fans factures corresponents a exercicis 
anteriors. 
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o AGISSA s'ha dedu"it l'IVA de diferents factures per import de 13.089,21 euros, 
sense haver emes la preceptiva factura a l'Ajuntament i per tant sense 
ingressar el corresponent IVA repercutit, el que comporta una contingencia 
fiscal per IVA per tots aguells exercicis no prescrits. 

El fans Municipals/ es nodreixen d'ingressos tarifaris1 en els que Ja s'ha repercutit /1VA I de 
manera que a/s costos suportats per aquestes actuacions, se Ji poden deduir r !VA suportat. 

o En la majoria d'actuacions realitzades, no existeix ni un encarrec formal ni un 
pressupost acceptat gue iustifigui la seva realització, i el procediment establert 
mitjancant adjudicació directa a la societat vulnera els principis de la llei de 
contractes del sector públic. 

AGISSA, sempre que ha fet alguna obra o alguna reparació amb aquest fans, ha estat encarregada 
previament per l'Ajuntament corresponent 

o Entre les actuacions realitzades es constaten algunes gue no tenen cap relació 
amb la protecció i conservació mediambiental respecte la gual s'hauria 
d'aplicar aguest fons i gue ni tan sois tenen relació amb les activitats propies 
d'AGISSA. 

AGISSA/ sempre que ha fet alguna obra o alguna reparació amb aquest fans/ ha estat encarregada 
previament per l'Ajuntament corresponent. 

I, finalment, de l'analisi deis marqes de les diferents activitats realitzades per AGISSA. 
s'evidencia que els resultats de les activitats que s'obtenen de Ia comptabilitat analítica de la 
societat no són representatius de la realitat económica de cada activitat, ates que: 

La totalitat de les despeses d'estructura de la societat (lloguer d'oficines, sous i salaris, 
facturació del soci privat en concepte d'estructura per la retribució del Conseller 
Delegat i Director Tecnic, etc.), es carreguen exclusivament a l'activitat del servei 
d'aigua, quan, obviament aquesta despesa esta vinculada amb el desenvolupament de 
la totes les activitats efectuades per AGISSA. 

Les despeses d'estructura de la societat es repercuteixen sobre el compte d'explotació dominant i no 
representen ni un augment ni una reducdó del resultat final de la societat. 

En les despeses de laboratori assiqnades al servei d'aigua no s'enregistren només el 
cost real sinó també un marge teoric de l'activitat (facturacions internes entre centres 
d'activitat d'AGISSA), i amb aquesta practica efectuada per AGISSA, s'estan 
augmentant les despeses assignades a l'activitat del servei d'aigua indegudament. 

No es tracta d'una auto facturació sinó d'un traspas de costos des d'un centre de cost a ingressos a un altre 
explotaciÓ¡ sense mes incidencies. Els ingressos totals del servei no varíen i aquesta operació no te cap 
efecte sobre el resultat de la societat. 

El criteri de aplicat per AGISSA de distribució de la retribució del soci privat entre les 
diferents activitats, no es uniforme ni esta acreditada amb un estudi justificatiu deis 
percentatges aplicats, i els percentatges aplicats no són raonables amb el flux de caixa 
generat per AGISSA en cada activitat, en base al qual es determina aquesta retribució, 
novament assigna a l'activitat de servei d'aigua la major part de la despesa. 

Girona/ s.a. aplica estrictament alfó que regula i estipula el plec de condidons de la constitució de la 
empresa mixta de 1.992 i de la seva prórroga de 1.998. En cap cas s'han aplicat criteris de distribució 
diferents del que estipula l'ambit del contracte. 
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Les incidencies exposades evidencien les deficiencies en la classificació efectuada per AGISSA 
d'ingressos i despeses de l'exercici 2013 a les diferents activitats realitzades per la societat, 
que penalitzen, especialment, a l'activitat del servei d'aigua que es finan~a mitjan~ant les 
tarifes autoritzades del servei i per tant no poden ser utilitzades per sol·licitar un reequilibri 
economic mitjan~ant increments de tarifes en el servei fins que es corregeixin les irregularitats 
esmentades en la preparació d'aquesta informació. 

Al finalitzar cada exercici /'auditor financer fa un estudi per si es necessari o no un nou increment 
de tarifes, al no haver-se produil: tal increment, creiem que aquesta observació queda sense 
efecte. 
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RECOMANACIONS I PROPOSTES DE MILLORA 

a) Estudis de tarifes 

En l'e laboració deis estudis de tarifes del servei de subministrament d'aigua potable, es 
recomana la correcció deis aspectes manifestats com incidencies en l'apartat anterior en Ia 
propera elaboració de l'estudi de tarifes del servei que s'efectu'i. 

Es pren nota de la recomanació. 

b) Gestió del cicle lectura facturació cobrament 

En l'aplicació de Ia facturació pel subministrament en baixa Girona, Salt i Sarria de Ter, s'ha 
posat de manifest l'excés de dies de facturació en alguns casos d'entre 8 i 10 dies, per lo que es 
recomana el compliment de l'article 9 del Reglament del Servei, que estableix que el prestador 
del servei té l'obligació de realitzar les lectures deis aparells de mesura amb una periodicitat 
maxima de tres meses i en la mostra de rebuts que han estat analitzats els períodes de 
facturació són un 8% superiors. 

Es pren nota de la recomanació. 

c) Gestió de la planificació d'inversions i reposicions del servei 

El programa· d'actuació anual del servei de subministrament d'aigua potable de l'exercici 2013 va 
ser presentat per registre en data 19 d'agost de 2013 per a la seva aprovació, i seria 
recomanable que la presentació per part d'AGISSA s'avanci a principis de l'exercici, per tal que sigui 
efectivament una eina de planificació sotmesa a la consideració de l'administració actuant, no 
una relació de fets consumats. 

Addicionalment, malgrat que tant la proposta d'inversions de millora i assimilables com la 
despesa en concepte de fons de reposició s'han aprovat per l'administració actuant, cal 
determinar clarament, el que es considera com a despesa d'inversió de millora i assimilables i com 
a despesa de reposició ates que les realitzades no s'ajusten íntegrament a la finalitat de 
l'establiment de la clausula contractual en l'acord de prorroga. 

El cnteri aplicat per distingir el que es inversió del que es reposició es el següent: Si es tracta d'una 
adquisició d'un be o equip que no existía previament, es inversió. 

El darrer Pla Director de la societat es va aprovar l'any 1998, i l'actualització deis Plans 
Directors és necessaria per a obtenir la millor planificació de les actuacions que requereix el 
servei i perque aquesta planificació serveixi de guia de les inversions que anualment s'hauran 
d'executar, i per aquest motiu, es recomana l'actualització del Pla Director de l'Abastament 
amb la planificació d'actuacions a realitzar fins a 31 de desembre de 2020, per així garantir una 
optima prestació del servei tant a curt com a mitja termini. 

Tal i com estipula el punt nº 1 del procediment a seguir per tal de prorrogar el contracte 
administratiu de concessió per a la prestació del servei de distribució i abastament d'aigua de 
consum públic, en data 28 de juny de 2.013 es va donar d'entrada a l'ajuntament el nou Pla 
Director del servei pe/ període 2.013 - 2.020. 
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d) Gestió del sanejament 

En referencia al Sanejament, és recomana revisar la prestació i el cost del servei i adequar el 
canon de l 'Ajuntament per a que inclogui la totalitat del cost del contracte de manteniment del 
clavegueram de Girona, enlloc d'efectuar una facturació directa cada any a l'Ajuntament per les 
actuacions de manteniment correctiu i les inspeccions de camera de televisió, caldria valorar 
l'ampliació del contracte i/o revisar la resta de serveis que actualment es financen amb el canon 
per analitzar si es poden ajustar perdonar cabuda a aquestes actuacions. 

Aquesta es una exceNent suggeriment. Esperem que l'ajuntament l'atengui. 

CANON DEL SERVH DE SAIIEJAIABIT 2.012 2013 2.014! 

541.133,08 554.661,,40 568.527,94 
527.934,,71 535.148,55 537.477,62 

PREVIST AL PLA ECONÓMIC - FJNANCER 
CÁNON REALMENT TRANSFERJT PER L 'AJUNTAMENT 

DIFERENCIA -13.198,,37 -19.512,,85 -31.050,,32 

DIFERENCIA ACUMULADA -13.198,37 -32.711,22 -63.761,54 ! 

e) Rendiment de la x a r xa 

En base als parametres del calcul de cost de funcionament de l'ETAP Montfulla, s'estima que el 
rendiment de la xarxa en baixa als municipis de Girona, Salt i Sarria de Ter es situa entorn al 
77,6%, i per tant, existeix marge de millora per reduir les perdues, motiu pel qual es recomana 
esmen;ar-hi esfor~os, donades les implicacions mediambientals i economiques que a menor 
rendiment es produeixen, ates que incideix directament en partides tals com l' energia 
electrica, l'aplicació de reactius i el canon de l'aigua, principalment, per millorar el rendiment de 
la xarxa. 

El rendiment de la xarxa del sistema de Girona, per l'exercici de 2.013 fou del 83, 40%, que es un 
rendiment extraordlnariament elevat. No entenem don surt el rendiment de !'informe. 
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f) Operacions amb parts vinculades. En referencia a les operacions vinculades amb GIRONA, 
S.A., del 1.154.837,16 euros facturats per GIRONA, S.A. a AGISSA, el 27% d'aquests 
ingressos no disposen del necessari suport contractual, on s'estableixin i acceptin entre les 
parts els preus aplicats en la prestació del servei, així com les condicions del mateix i es 
recomana que els citats treballs es sotmetin a l'avaluació de la Comissió especial de 
representants per garantir la concurrencia d'altres empreses que prestin els mateixos 
serveis (Busca fuites, disposició de CCTV de clavegueram i ma d'obra per treballs de tercers), 
i si s'escau, l'encarrec al soci privat es formalitzi amb el corresponent contracte. 

Es pren nota de la recomanació. 

g) Concentració de proveidors 

De l'analisi del volum d'operacions realitzades amb tercers, AGISSA ha treballat i rebut serveís 
d'entorn a 130 prove"idors diferents, pero en 18 d'ells es concentra el 70% del volum 
d'operacions. Seria convenient que la societat compleixi amb els acords subscrits per garantir la 
concurrencia de diverses ofertes amb caracter previ a la contractació deis serveis, 
especialment en els treballs d'obra civil que basicament es concentren en Construcciones 
Quart, S.A. i Construcciones Rebujent, S.A i els materials de conservació que basicament es 
concentren en Gersal, S.A. 

Segons acord del consell d'administració del 9/6/14 s'ha constituil: la comissió especial de representants 
prevista a la condició 4ª del contracte de prórroga de la concessió pe/ període 2.013 -2.020 que te/ entre 
les seves funcions, realitzar el seguiment del procés de soNicitud d'ofertes i avaluació de les diferents 
propostes i altematives presentades pe/s candidats. 

No obstant, sois remarcar el fet que si Construccions Quart, s.f. i GERSAL son les empreses constructora i 
proveiaora de materials de mes gran facturació anual es degut a la raó irrefutable de que tenen les tanfes 
de preus mes económiques i a que el servei que presten es correcte i acurat, extrems que per altre part, 
son facilment demostrables. 

h) Millora del reflex de l'activitat de la societat en els comptes anuals 

En referencia a la resta d'ingressos, es recomana implantar els canvis necessaris per a que els 
ingressos reflecteixin millor l'activitat desenvolupada per !'empresa en cada exercici: 

En els ingressos per determinacions, sense generar autofacturacions per l'activitat del 
laboratori del servei que es necessaria per la prestació del servei de subministrament 
d'aigua potable. 

En els ingressos per grans obres, reconeixent els ingressos a mesura que es 
produeixen. 

Es pren nota de la recomanació. 

i) Cancel·lació deis saldos deutors no cobrables 

La societat manté saldos deutors per import no cobrats des de l'any 1993, malgrat ser objecte de 
provisió per insolvencies, d'acord amb la normativa comptable, en el moment que les 
insolvencies siguin termes aquests imports s'han d'enregistrar com a "Perdues de credits 
comercials incobrables", per tant es considera necessari efectuar una revisió exhaustiva deis 
saldos deutors mantingut per AGISSA per determinar aquells la insolvencia deis quals sigui 
ferma al no existir possibilitats de cobrament i que es procedeixi a la seva cancel•ació com a 
credits incobrables. 

Es pren nota de la recomanació. 
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j) Desenvolupament tecnologic 

L'estat de desenvolupament tecnologic aplicat al servei es correcte, tenint camí per recórrer en 
materia de telemesura, implantació d'eines de mobilitat al personal tecnic i operari, 
actualització de la pagina web i oficina virtual, i connexió GIS - aplicació de gestió d'abonats, 
per mencionar les més significatives. 

Agraim la va/oració que els auditors fan del desenvolupament tecno!ógic del serve¿ encara que hem trobat a 
faltar una major profunditat i mes analisi en la seva descripcifi fent especial esment a valors contrastats de la 
gestíó de la societat que des de la direcció i requip huma de la societat tenim molt presen~ com son: 

• l 'analisi de restat actual del rendiment tecnic de Servei amb especial atenció a/s ratis mes comuns 
del sector. 

• la revisió l'estat de funcionament, connectivitat i redundancia de seguretat de totes les estacions, de 
la ETAP, centrals, laboratori i demés dependencies vinculades . 

• l 'analisi conjunt de les necessitats futures del Servei en base a la prognosi que es despren de la 
realitat i de les previsions de variació de rarea metropolitana, tanta nivel! huma com urbanístic. 

• Analisi del disseny de resquema de funcionament del sistema d'abastament de Girona, Salt i Sarria 
de Ter, a partir de l'explotació del model matematic i de la seva ap/icació a les projecció de 
creixement del sistema, aprofundint en els seus diametres, materials, connexions entre xarxes. 

• la verificació de la utilització de potents programes de soft i hard permeten portar les simulacions 
matematiques del funcionament de la xarxa fins un grau de precisió impensable fins fa ben poc. 
Actualment es disposa del 100% de la xarxa introduiéta al model matematic, sota criteris d'explotació 
de GIS. 

• la valoració del programa de substitució de xarxa existent de fibroament i a/tres materials obso!ets 
per tal de continuar en el camí cap a la seva eltminació total mitjanr;ant la insta/'lació de materials 
homologats. 

• la definició de la tipología de la inversto realitzada, les seves característiques, el seu emplar;ament, 
la descripció deis treballs realitzats i /'analisi del seu cost 

• la valoració de com s'han establert les prioritats d'execució del pla d'inversions, la planificació de 
treball la programació raonada on, considerant les interrelacions entre actuacions i la seva 
dependencia temporal, ha permes analitzar-les en l'ordre cronológic real. 

• l 'analisi deis ratis d'eficiencia de la societat respecte deis ratis standard de les associacions AEA.5;. 
ASAC i !NE on queda expressada de forma molt clara, l'elevat nivel/ d'eficiencia i d'eficacia del servet: 

• La valoració del treba/1 i l'esforr; realitat per a la reducció de la taxa d'incontrolats des del 33,23 % 
de l'any 1.991 fins el 16,60 % corresponent a l'exercici de 2.013. 

• La presa en considerac,o deis altíssims nivells de qualitat del Servei en base a la normativa de 
referencia segons normes ISq conservant la norma ISO 9001, la ISO 17.025 i la norma de qualttat 
ambiental 14.001. 

• la presa de consciencia sobre el e/evat nivel/ de la continuitat del serve¿ on les interrupcions de 
subministra son cada vegada mes rares i infreqüents i que, al nostre entendre, es un parametre molt 
rellevant d'eficacia i que ha estat obviat de forma clamorosa pe/s auditors. 

• la presa en consideració de la prava p17ot que s'esta portant a terme des de fa mesas per tal de 
determinar el sistema de telemesura a adoptar pera la lectura remota deis comptadors deis clients, 
amb totes les avantatges que aixó suposara pera e/Is. S'estan portant a terme proves amb tres tipus 
de comptador electrónic. SENSUS, AQUALOGY y CONTAZARA, per tal de determinar quin sistema es 
mes fiable i adient. l 'objectiu es establir comunicació directe entre el punt de lectura fins a la central 
del serve¿ sense intermediaris ni lectors. 

• L 'analisi del projecte de plana web interactiva amb configuració del servidor, implementació de 
l'entorn de seguretat, configuració de !'estructura de dades del SFTP, implementació del sistema de 
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/ogs, implementació del módu/ d'autentificació i pagina prindpal. Projecte en 3 idiomes (cata/a, 
castel/a i angles)a implantar al juny de 2.014, ambles següents prestacions: 

Accés deis abonats a les seves dades. 
Dades personals. 
Dades de domici/i. 
Dades de domiciliació bancaria. 
Dades de factures (mínim 4 anys - límit legal). 
Tarifes en curs adaptades a /'abonat 
Historie de tarifes. 
Historie de factures i del seu desglossament: !VA, aigua, canon, etc. 
Notificació d'avaries/inddencies a l'abonat. 
Possib1'lltat de baixar historial i resum en excel. 
Vans contractes (abonats) en un sol usuari. 

• L 'esment del sistema de seguretat redundant de la ETAP i de les estacions remates per tal 
d'assegurar la continuitat i la qualitat del servei indos en les circumstancies d'emergencia mes 
agudes i que mai han desembocat en incomoditats ni interrupcions pe/ client 

• L 'analisi de la evo/ució de les enquestes de satisfacció del client, que presenten una evo/ució positiva 
al 1/arg deis anys. 

• La presa en consideració deis esfor~os del departament de laboratori en l+D, tot cercant metodes 
de tractament i mi/lora de processos en conveni amb el CSJC des de fa 12 anys. 

• L 'eficacia deis convenís de coNaboració subscrits des de fa anys ambla Universitat de Girona (UdG}, 
/1CRA1 el CSJC en materia de formació de doctorands i de treballs de fi de grau, que redunden en un 
analisi quasi permanent del sistema de producció i distribució de /'aigua i en una auditoria deis 
processos i del cicle de vida tant de la ETAP com de servei. 

• La publicació de treballs de recerca en tractament I analisi a les revistes tecniques i científiques mes 
rellevants del sector. 

I en general de tots aque/ls aspectes positius que presenta el serve~ que entenem que son molts i que 
inclouen arees diverses i que son el resultat de l'esforf i el trebal/ de les persones que formen l'equip 
huma de la societat, sense les quals, tot alfó que pretenem analitzar deixaria de tenir sentit 

Girona, 14 d'abril de 2.015 
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-~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-· 

~ ¡_, ,,11 {;un, •. ,,.1,• • 2013 044812 0200502696 t; .. ;i ES51 2013 0448 1202 0050 2690 Rot: 0086660912112005 

t Ü\nh. :, lh! ro,,~, .1.:1u 

Benefician: AIGUES DE GIRONA, SALT I SARRIAS.A 
Ordenan!: GESTIO GIRONA CONSULTING SL UNIPERS 
Adreya ordenan!: ULTOf:llA 217002 
Pals ordenant: ESPANA 
Conceple: RESOLUCIO INCIDENCIA ITP 

~~': .~' s~u.q~st3,: pe~~o~a.1; . 
i ,~J r\r L hl,...,LL ""' ·t.LU.:hü '- "' ,/.ll1\ 

------ ~ ~Ju\lt·..;, <I\.' t,1 Lu .. 111di1( ,·1 

rmport operació: EUR 15.000,00 

Data valor: 01-12-2014 _!otal: ·- EUR _ _ 15.000,00 

í 1 
1927 

AIGUES DE GIRONA SAL TI SARRIA SA 

1 
OOcino: 1927 • O EM GIRONA 
Telélon: 972 225 788 
ralael·angel.callero@catalunyacalxa.com 

L 
CL CIUTAOANS 11 
17004 GiRONA GIRO NA _J .. 

02121604 7 i0000/000000,00/0000000 
~~S,,r,;,'fl r1_¡1..1::.1-._:1?1rn¡;rr!:.,;-, ~.·.~,\ ---

CATAt.UMYA BANC, $ .A. Pt M,01'\ IA1u-i:a, 6. 0000) O.,,c4b,1. ln'IO-U en el Regl:$ r, Mott,1nU O 8,,ctbfla, tom .t7.R16. loU 1, '"" 8-411.810. CIF A.OSS,87198. 

e '\ ) ,.- ,,..,_ I' .-.. 
._; \"' V'-"--· '~.1 ~ :::i, , /,s o,~CJ '-' o) ~')() ~--/;/ - ..... , 

(!7 
~ 
v,) 



e>. Catall.onyaca1xa Corn un icació ;:¡!)ori;:i11,''::n: ~ •. tr,11¡:.\~rcnr.i8 
8 do dosombro de 2014 

~ e,,,!, C,in·,:u;:": 2013 044812 0200502696 ".,\: : ES51 2013 04481202 0050 2696 ReL: 0086660913118611 
~-,-:-;,!,::, ,!,. l"O¡tt·r.1.-:,,·,---· 

Beneflclari: AlGUES DE GlRONA, SAL T I SARRIA SA 
Ordenan!: GESTIO GIRONA CONSULTING SL UNIPERS 
Adrec,a ordenanl: UL TO~IA 2 17002 
Pafs ordenan!: ESPANA 
Conceple: RESCAT IMPORT INCIDENCIA ITP 

--- --- ~-IT.-·u!r .. , di' 1.1 l.icg11ri:1~u1 

tmport operacl6: 

Data valor: 08·12·2014 Total: 

EUR 

EUR 

1.875,00 

1.875,00 ------ ---------·---------

Sóc el seu gestor personal: 
ru,r,-.i:L ,\l;C.EL c:,LLI PO ::.-.~l,\(!f, 

Oficina: 1927 • O EM GIRONA 
Teléfon: 972 225 788 
rafael·ongol.callaro@calalunyacolxa.com 
r.-:-:.-:·me-.1~J:.l4R .--:z:¡~mfow-:'l!':,!\.,.-,¡;;~-

r 

L 
09121601 

1927 

AIGUES DE GIRONA SAL TI SARRIA SA 

CL CIUTADANS 11 
17004 GIRONA GIRONA 

7.U000/000000/00/0000000 

1 

_J I 
CATALUINA 8AHC. S,A . PI M!ottM9\1'9, e 08003 811.rcenN. ..,..,au •n•I Re,gbh W4i,:Anlf de 8,iu~•bNlr, loM .t2.0Hh loU t . h/18.Ct l 618, ClF 1'eS587108, 

S ')20006.Sc::0; \,<(ü__'""X)CC)I (X) -
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AIGÜES DE GIRONA, SALT 

I SARRIA DE TER, S.A. 

Girona,17 de novembre 2014 

Senyors ; 

A/a GESTIÓ GIRONA,S . L .U. 
C/Ultonia 2-6 
17002-Girona 

Com vestes saben el passat 18 de mar9 2013, i amb mot i u de 
la renovació de la concessió administrativa que AIGÜES DE 
GIRONA, SALT I SARRIA DE TER, S.A. té en relació al servei 
de distribució d'aigua potable i sanejament a les ciutats 
de Girona, Salt i Sarriá de Ter, els varem demanar 
assessorament sobre si l ' esmentada renovació de la 
concessió havia o no de pagar l'Impost sobre Tran smisions 
Patrimonials (ITP) . 

Tal com els consta , vostes ens van responder que en el cas 
de les renovacions no seria necessari el pagament d'aquest 
impost . 

No obstant, i arrelde una consulta efectuada en data 
10 de abril 2014 aquesta vegada a la Oficina liquidadora de 
la Generalitat de Catalunya, se'ns asegura que la operació 
si tributava per ITP , rnotiu pel qual varern procedir a 
satísfer l ' impost de l ' Impost, aixi com el corresponent 
recarrec per presentació fora de termini de la liquidació, 
e l que ha generat un sobrecost de 16 . 875€. 

Entenem que vostés són responsables d' aquest sobrecost, i 
per tant els requerim a fi i efecte que en el termini de 
cinc dies procedeixin a abonarnos aguest import. 

Sense cap altre particular els saluda atentament, 

Sgt . Narcis Piferrer i Reixach 
Conseller Delegat 

AIGÚES OE GIRONA, SAL T 
I SARRIA DE TeR. S.A. 

C. CIUTADANS, 11, BAIXOS 17004 (";JRONA 
TEL. 972 20 17 37 
FAX 972 21 18 00 
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A IGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

Senyor ; 

~~~ Registre d'entrada 
¡ A. , ...... ,: ! ¡unt.ament ~r de Girona Núm : 2014032012 

Dia i hora l l/06/2014 10:03 

Regis!Te O_INTERN me 

! Área de desti JNTERVENCIÓ '------ ---

Adjuntem a la presenL comprovant d'ingrés fet a nom d'aquest a 
Ccrporació Local , per un import d' EUROS QUATRE CENTS DI SSET MI L VUIT
CENTS TRENTA-CINC AMB TRENTA , (417. 835 ,30 €.) , c om i ngrés de l es 
br osses pendents exercicis 1993 / 201 3 

Atent ament, 

Girona , 1 2 j uny 20 14 

Narcís Piferrer i Reixach 
Conseller De legat 

AIGUCS DE GIR(.)NA. SAl.l 
I SARRIA DE TER. S.A. 

C. ClUTAl)ANS. 11. 8AIXOS 1;004 GIRUNA 
TEL 972 20 17 37 
rAx 972 21 1s oo 

ALCALDE DE L' AJUNTAMENT DE GIRONA 



A, 
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A IGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

Gi r ona 11 de Juny 2014 

CATALUNYA. CAIXA 
Pl . Marques de Camps 
GIRONA 

Senyors, 

Agra iriem que amb ca r re e al nostre compte n º ES51 2013-04 4 8-12 -
0200502696 fessin una transferencia per import de EUROS QUATRE
CENTS DISSET MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC AMB TRENTA (417.835,30€),a 
nom de: 

Atentament, 

AJUNTAMENT DE GIRONA 
COMPTE n º 2100-0002-54-0200665087 
Brosses 

Narc ís Piferrer 
Conseller Delegat 

AIGUES DE GIRONA, S,\LT 
I SARRIA DE T(R. S.A. 

C. CIUTAOANS, 1 1, BAIXOS 1700-1 CIRONA 
Tfl. 972 20 17 37 
rAX9i2 211800 

Al+ 
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AIGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

Senyor; 

í ~ Registre d'entrada 
J Ajuntament ~, de Girona Núm : 2014032014 

' Día i hora 11/06/2014 10:07 

Registre O INTERN me 
1 -

L Área de destí : INTERVENCIÓ 
-----------------

Perla present passem a desglosar el pendent de brosses i clavegueram 
anys 1993/2012 segons el seguent desglos; 

MAI G 2013 

BROSSES/CLAVEGUERAM 1993 6 . 634,80 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1994 5.317,73 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1995 5.405,65 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1996 5.391 , 43 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1997 4.642,05 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1998 5 . 244,98 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1999 4.196,32 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2000 4 . 067,96 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2001 3 . 935,71 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2002 3.429,40 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2003 3. 177,29 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2004 3 . 939,74 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2005 4.223,17 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2006 3.968,19 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2007 5 . 625,98 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2008 8.629,44 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2009 11.066,01 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2010 11.385,43 
BROSSES/CLAVEGUERAM 20 1 1 18.007,89 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2012 47.860,72 

TOTALS 1993/2012 166.149,89 

BROSSES I CLAVEGUERAM PENDENT MAIG 2013 

BROSSES I CLAVEGUERAM PENDENT MAI G 2014 

PREMI COBRAN<;A 

TOTAL A INGRESSAR 

Així mateix adjuntem factura de premi cobran~a . 

Gir~ ny 2014 

. ;§} 
1 

,\IGUES DE GtRONA, SAL T 

c. etuuo1~t,R,':S~~x1¿i·;;,'¿;o4 GIRON,, ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA 
TCL. 972 20 t 7 37 
FAX 9i2 21 18 00 

MAIG 2014 

6 . 634,80 
5 . 317,73 
5.405,65 
5 . 391,43 
4.642,05 
5.244,98 
4 . 196,32 
4 . 067 , 96 
3.935,7 1 
3.429,40 
3.177,29 
3 . 939,74 
4.188,51 
3 . 968,19 
5.625,98 
8 . 629,44 

10.918,10 
11.123,45 
16.802,26 
20 . 869,65 

137.508,64 

166 . 149,89 

137.508,64 

693,12 

27.948,13 



FACTURA 
NUMERO 1 DATA 

2014/A/150 1 06/06/2014 
1 
1 

AIGÜES DE GIRONA, SAL TI SARRIÁ DE TER, S.A 

CL CIUTADANS Nº. 11, 17004 GIRONA 

Tel. 972 201737 Fax. 972 410797 

C.I.F. A17351248 

CLIENT 
4344000007 

AJUNT AMENT DE GIRONA 

PI. Del Vi, 1 

17004-GIRONA-

N" releréncia;VA14V00109 Pressuposl num. 2014N/109-C1 

Girona,06-06-2014 

DNI/CIF Client: P17085008 

Premi cobranca per brosses i clavegueram de 1993/22012 per imports cobrats fins maig 

'DESCRIPCIÓ 

Cobramenl facturació de 1993/20122 

Premi cobranca 2% 

BASE IMPOSABLE 

21%1.V.A 

TOTAL 

TOTAL FACTURA 

IMPORT 

28.641,25 € 

572,83 € 

572,83 € 

120,29 € 

693, 12 € 

693,12 € 
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AIGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

Senyor ; 

r - - -

! ~ Registre d'entrada 
! Ajuntament ~;¡~ de Girona N úm : 2014032013 
1 
' Dia i hora 11/06/2014 10:05 

Registre O _INTERN me 

Área de destí INTER VENCIÓ 
L_ ____ _ _ . . - · - ·-- ---

Perla present passem a desglossar la reca ptació de brosses i 
c lavegueram de l' any 20 13 , que te el següents imports facturats; 

Brosses 
Clavegueram 
De i xalleria 

TOTAL 

6.899.720,88 
1.059.886,46 

-30.364, 96 
7.929.242,38 

D'aques t impc rt hem de descomp t.ar per ingressos a compte j a 
realitzats, els rebuts pendents i el prerni cobran9a, gueda nt segons el 
següent desglós; 

Total facturat 
Total ingressat 

Diferencia 

Pendent segons r elació rnaig 2014 

Prerni cobran<;;:a 

TOTAL A INGRESSAR 

Així mateix adjuntern factura de premi cobran9a. 

Girona , 12 juny 2014 

7 .929.2 42,38 
7.302.000,00 

627.242,38 

46.595,15 

190 .760,06 

389.887,17 

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA 
AIGUES DE GIRONA. SALT 

I SARRIA DE TCR, S.A. 
C. CIUTADANS, 11 , 8AJX0 S 17004 GIRONA 

TEl . 972 20 17 37 
fAX972 21 1800 
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FACTURA 

NUMERO 1 DATA 

2014/A/149 1 0610612014 
1 
1 

AIGÜES DE GIRONA, SAL TI SARRIA DE TER, S.A 

CL CIUTADANS Nº. 11 , 17004 GIRONA 

Tel. 972 201737 Fax. 972 410797 

C.I.F. A17351248 

CLIENT 
4344000007 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PL DEL Vl.1 
17004-GIRONA-

N° relerencia:VA14V00108 Pressupost nüm. 2014N/108·C1 
Girona, 06-06-2014 

DNI/CIF Client P1708500B 

Premi cooranca per brosses i davegueram de rany 2013 , imports cobrats fins maig 2014 

DESCRJJ>CIÓ 

Facturacio 2013 

Brosses 

a avegueram 
Deixalleria 
Pendenl si relació 

Premi cobranca 2% 

TOTAL 

BASE IMPOSABLE 
21%1.V.A 

TOTAL 

TOTAL FACTURA 

IMPORT 

6.899.720,88 € 
1.059.886.46 € 

-30.364,96 € 
-46.595.15 € 

7.882.647,23 € 

157.652,94 € 

157.652.94 € 
33.107,12€ 

190.760,06 € 

190.760,06 € 



;1n 

AIGÓBS DB GIRONA, SALT I SARRIA DE TBR, S.A. - LLISTAT DE REBOTS PBNDENTS Data: 02-06-2014 

01 - GIRONA 

ANY REBUTS TOTAL Al GUA SROSSES C.COMPT. QUOTA CAG CWWEG CANON ALTRES IVAl 

1993 579 13.969,91 6.458,36 5.019,68 425,63 º·ºº º·ºº 1.615,12 º·ºº 387,80 63,32 

1994 431 10.698,15 4.757,53 4.127,74 293,09 º·ºº 0,00 1.189,99 º·ºº 285,52 44,28 

1995 424 9.579,51 3.577,26 4.510,70 298,26 º·ºº 0,00 894,95 0,00 250,57 47.77 
1996 392 10.105.63 4.059,17 4.375,98 319,65 0,00 0 ,00 1.015,45 º·ºº 284.29 51,09 

1997 315 9.260,49 4.031 ,94 3.633,68 262,08 º·ºº 0,00 1.008,37 º·ºº 282,09 42.33 
1998 322 9.908,43 4.063.91 4.230,61 271 ,54 º·ºº º·ºº 1.014,37 º·ºº 284,38 43,62 
1999 248 7.876,69 3.194,19 3.399.99 226.27 º·ºº º·ºº 796,33 º·ºº 223,64 36.27 
2000 244 8 .217,56 3.626,97 3.160,96 231 ,78 º·ºº 0.00 907,00 º·ºº 253,90 36,95 

2001 221 8.514,95 4.048,90 3.018,99 213.03 º·ºº º·ºº 916,72 0,00 283,45 33,86 
2002 180 6.701.23 2.863,09 2.713.36 179,68 º·ºº º·ºº 716,04 º·ºº 200,40 28,66 
2003 17,4 6. 138,22 2.547, 16 2.520,84 201,37 º·ºº º·ºº 656,45 º·ºº 178,33 32,23 
2004 189 7.546,82 3.118,08 3.083,63 233,45 º·ºº º·ºº 856,11 º·ºº 218,22 37,33 

2005 161 9.000,77 3.760,15 3.004,89 204.57 392,86 122,69 1.183,62 º·ºº 299,36 32,63 

2006 135 7.604,17 2.615,93 3.052.49 154,03 503,29 111,97 915,70 º·ºº 226.15 24,61 
2007 185 9.873,72 2.683,18 4.537,04 263,68 884,82 115,99 1.088,94 º·ºº 257,85 42,22 
2008 218 14.982.26 4.166,61 6.953,26 362,22 1.200,88 177,24 1.676,18 0,00 388, 11 57,76 

2009 283 17.845,80 4.311,66 9.072,77 429,60 1.409,14 288,07 1.845,33 O.DO 420,64 68.59 
2010 264 19.086,74 5.117,91 9.032,92 415,80 1.325,61 502,12 2.090,53 º·ºº 531.28 70,57 
2011 368 27.888,95 6.930.66 13.895,01 601,92 2.014,29 662,71 2.907,25 º·ºº 768,70 108,41 
2012 406 53.477,98 8.372,95 17.342,52 733,09 2.390,38 800,75 3.527, 13 17.548,50 2.622,63 140,03 
2013 769 132.226,53 25.747.37 28.156,42 1.818,27 5.916,80 2.197,15 10.806,89 48.922,96 8.278,90 381.77• 
201.J 152 17.180,40 2.254,53 6.542,55 287,38 935,15 255,20 1.089,29 4.919,29 836,50 60,51" 

TOTAL 6.660 417 .684,91 112.307 ,51 145.386,03 8.426,39 16.973,22 5.233,89 38.717,76 71.390,75 17.762,71 1.484,81 

Pag i.na J./l 
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AIGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIÁ DE TER, S.A. 

Senyor; 

Adjuntem a l a present comprovanc d ' i ngrés Íet a nom d'aquesta 
Co r poració Local , per un i mporl d'EUROS VUITANTA- SET MIL VUIT-CENTS -
DOS AMB CINQUANTA, ( 87.802,50 €.), com ingrés de l es brosses pendents 
exercicis 1993/2 013. 

Atentament, 

Girona, 12 de juny 2014 

Narcís Piferrer i Reixach 
Conseller Delegat 

AJGUES DE G IRONA, SAL1 
I SARRIA DE TER. S.A. 

C. CIUTAOANS, 11. 8AIXOS 170(14 CIRONA 
TEL. 972 20 17 .!7 
f'AX 972 21 18 00 

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SALT 



A, 
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AIGÜES DE GIRONA, SALT 
l SARRIÁ DE TER, S.A. 

Girona 11 de Juny de 2014 

CATALUN YA CAIXA 
Pl . Marques de Camp s 
G!RONA 

Senyors, 

Agrairjem que arnb carrec al nost~e compte nº ES5 1 2013 04 48 12 0200502696, 
fessin u~a trar.~feréncia per import de VUIT~.NTA-SET MIL VüIT- CENTS DOS AMB 
CINQUANTA (87 . 802, 50€) ,a nom d e: 

Atentament, 

Narcís Piferrer 
Conseller Delegat 

AIGUES DE GIRONA. SAL T 
I SARRIA DE TER. S.A. 

C. CIUTAOANS. 11, SAIXOS 17004 CIRONA 
TEL. 972 20 17 37 
f AX97221 1800 

AJUNTJ\MENT DE SALT 
COMPTE n º2100-0282 - 07-0200131906 
Brosses 

-· ----
.- : .. ·~ ·~ 

--cata\un{éi ".. -• . 

. , o ~\\W< 1\l 1~ 

")l"\'\3~-
~ -.. 
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AIGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

Senyor; 

Perla present passem a desglossar la recaptació de brosses i 
clavegueram de l'any 201 3 que te el següents imports facturats; 

Brosses 
Clavegueram 

TOTAL 

l.193.825,19 
182 . 653,82 

1.376.479,01 

D'aques t import hem de descomptar per ingressos e compte ja realitzats 
i el premi cobran9a, quedant segons el següent desglós; 

Total facturat 
Total ingressat 

Diferencia 

Pendent segons relació 

Premi cobranc;:a 

TOTAL A INGRESSAR 

Així mateix adjuntem factura de premi cobranc;:a. 

Girona, 12 juny 2014 

f 

1.376 . 4 79,01 
1.238.664,48 

137.814 , 53 

20 . 569 , 41 

32 . 813,01 

84.432,11 

ALCALDE DE L' AJUNTAMENT DE SALT 

AIGUfS l)f GI RONA, SALT 
I SARRIA OE TER. S.A. 

(. CIUTAl>ANS. 11. BAIXOS 17004 GIRONA 
Tf.l 972 20 17 37 
FAX 'J72 21 11! 00 



FACTURA 
NUMERO 1 DATA 

2014/A/151 1 06/06/2014 
1 
1 

AJGÜES DE GIRONA. SAL TI SARRJÁ DE TER, SA 

CL CIUTADANS Nº. 11. 17004 GIRONA 

Tel. 972 201737 Fax. 972 410797 

C.I.F. A17351248 

CLIENT 
4400000005 

AJUNTAMENT DE SALT 
PU PRESIOENT COMPANYS, 1 

17190-SAL T • 

N° referencia: VA14V00110 Pressuposl núm 2014N/110·C1 

Girona, 06·06·2014 
DNi/CIF Client: P1716400E 

Premi cobran~ per brosses i clavegueram de rany 2013 . imports cobrats fins Maig 2014 

DESCRIPCIÓ 

F acturacio 2013 

Brosses 

Clavegueram 
Penden! s/ relació 

Premi cobran,;a 2% 

TOTAL 

BASE IMPOSABLE 
21%1.V.A 

TOTAL 

TOTAL FACTURA 

IMPORT 

1.193.825,19€ 
182.653,82 € 

-20.569.41 € 

1.355.909,60 € 

27.118,19€ 

27.118.19 € 
5.694,82 € 

32.813,01 € 

32.813,01€ 
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AIGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

Senyor; 

Perla present passern a desglossar la recaptació de brosses i 
clavegueram anys 1993/2012 segons el seguent desgl os; 

BROSSES 1993 
BROSSES 1994 
BROSSES 1995 
BROSSES 1996 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1997 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1998 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1999 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2000 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2001 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2002 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2003 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2004 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2005 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2006 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2007 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2008 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2009 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2010 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2011 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2012 

~..AIG 20 13 

342,56 
426,56 
630,53 
395,71 
728,90 
905,30 
842,58 
849,02 
808, 43 
975,95 

1.161,39 
1. 127,89 
1. 11 6,27 
1. 134,25 

972, 72 
3.863,94 
9.149,46 
6.64 1 ,52 
8.187,45 

10.475,27 

TOTALS 1993/2012 50.735,70 

BROSSES I CLAVEGUERAM PENDENT MAIG 2013 

BROSSES I CLAVEGUERAM PENDENT MAIG 2014 

PREMI COBRANc_;:A 

TOTAL A INGRESSAR 

Així mateix adjuntem factura de premi cobranga. 

Girona, 12 Juny 2014 

50.735,70 

47.281,72 

83,59 

3.370,39 

AIGUES OE GIRON,\ , SALT ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

C'. CIUTAOANS, 11, BAIXOS 17004 (.; IRONA 
TEL. 97210 17 37 
FAX 972 21 18 00 

MAIG 2014 

342 , 56 
426,56 
630,53 
395,7 1 
728,90 
905,30 
842,58 
813,81 
808,43 
975,95 

1.161,39 
1.127 , 89 
1. 116,27 
1.134,25 

972, 72 
3 . 860,89 
9 . 149,46 
6.604,95 
8.146,29 
7. 137,28 

47.281,72 

¡tf\-



FACTURA 

NUMERO 1 DATA 

2014/Af152 1 06/06/2014 
1 
1 

AIGÜES DE GIRONA, SAL T I SARRIA DE TER, S.A. 

CL CIUTADANS Nº. 11 . 17004 GIRONA 

Tel. 972 201737 Fax. 972 410797 

C.I.F. A17351248 

CllENT 

4400000005 

AJUNT AMENT DE SAL T 
PU PRESIDENT COMPANYS.1 

17190-SALT-

Nº referencia: VA 14V00111 Pressupost num. 2014N/111-C1 
Girona, 06-06-2014 

DNVCIFClient P1716400E 

Premi cobranca per b<osses i davegueram de 1993/2012 pe< impotts cobrals fins maig 2014 

DESCRJPCIÓ 

Cobrament facturacíó de 1993/2012 

Premi cobran93 2% 

BASE IMPOSABLE 
21% 1. V.A 

TOTAL 

TOTAL FACTURA 

IMPORT 

3.453,98 € 

69,08 € 

69,08 € 
14,51 € 

83.59 € 

83,59 € 



1..IGÚBS DB GIRONA, SALT I SARRIA DB TER, S .1... - LLISTAT DB RBllOTS PBNDBNTS Data: 02-06-2014 

02 - SALT 

AA'Y REBUTS TOTAL Al GUA BROSSES C.COMPT. QUOTA CAG CLAVEG CÁNON AL TRES lVAl 

1993 47 1.036,27 621, 14 342.56 30,79 º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 37,23 4,55 
1994 38 803,43 325,34 426,56 27,83 0.00 0,00 0,00 0,00 19,52 4,18 
1995 66 1.281,12 560,05 630,53 44.29 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 39,17 7.08 
1996 38 785,84 332,75 312,48 29,39 0.00 0,00 83,23 º·ºº 23,31 4,68 
1997 60 1.552,69 717,20 549,51 48,60 º·ºº 0,00 179,39 º·ºº 50,19 7,80 
1998 53 2.067,53 1.040,85 645.00 41 ,80 º·ºº º·ºº 260,30 0,00 72.85 6.73 
1999 50 1.407 ,21 473,55 724,12 49,93 º·ºº º·ºº 118,46 0,00 33,17 7,98 
2000 43 1.483,67 582,82 668,04 39,85 º·ºº º·ºº 145,n º·ºº 40,83 6.36 
2001 51 1.408,70 507,92 681 ,40 48,96 º·ºº 0,00 127,03 0,00 35,59 7,80 

2002 50 2.001.08 904,74 749,74 49,22 0,00 º·ºº 226,21 º·ºº 63,33 7.84 
2003 52 2.581.42 1.263,70 845,42 58,48 º·ºº º·ºº 315,97 º·ºº 88,47 9,38 
2004 52 1.897,47 658,14 963,30 56,35 º·ºº º·ºº 164,59 º·ºº 46,07 9,02 
2005 43 2.267,65 858.76 869,44 49,28 128,39 35,47 246,83 º·ºº 71.58 7,90 
2006 53 1.894.15 422,36 979.20 60,01 197.n 25,05 155,05 º·ºº 45,16 9,55 
2007 30 1.735,96 526,87 810,00 37,51 123,74 22,03 162,72 º·ºº 47,09 6,00 
2008 123 7.097,87 2.165,39 3.040,00 173, 16 570,79 101,37 820,89 º·ºº 198,69 27,58 
2009 171 14.630,94 3.817,05 7.786,00 226,31 727.57 332,98 1.363,46 0,00 341,41 36.16 
2010 170 10.794,71 2 .502,08 5.610,00 259,09 814,03 300,58 994,95 º·ºº 269,86 44,12 
2011 198 13.496,43 3.275,34 6.868,00 300.79 985,23 364,63 1.278,29 º·ºº 369,99 54,16 
2012 154 16.283.89 3.270.26 5.865,94 298,72 967.20 320,37 1.271,34 3.546,24 687,54 56,28 
2013 284 26.607,63 3.292.52 9.994 .!? 518,51 1.659,08 400,91 1.481,? 7.833,64 1.318,73 108,90 

2013 218 20.937 ,41 2 .843,10 7.850, 400,62 1.302,06 324,56 1.243,6 5.856,12 1.032,68 84.20 
TOTAL 2.044 134.053,07 30.961,93 57.211,98 2.849,49 7.475,86 2.227,95 10.639,15 17.236,00 4.932,46 518,25 

}"1'?~~,1~ 2ll~c, J. 
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AIGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIÁ DE TER, S.A. 

Senyor; 

~ 
• Ajuntament de Sarria de Ter 
f41 (GIRONES) 
~ Registre General de documents 

DATA 1 f JUNY 201~ 
Entrada 11.• 

Sortitla n.º 

Adjunlem a l a present comprovant d'ing r és fec a nom d'aquesta 
Corporaci6 Local, per un ímpor~ d'EUROS VINT-I-UN MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-DOS AMB SEIXANTA- DOS, ( 21.652,62 €.) , com ingrés de les 
brosses pendents exercicis 1993/2013. 

Atentament, 

Girona,12 juny 2014 

Narcís Piferrer i Reixach 
Conseller Delegat 

AICÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIA OE TER. S.A. 

C. CIUlADANS, 11, BAIXOS 17004 GIR()NA 
TEL. 972 20 17 37 
íAX 972 21 18 00 

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SARRIA DE TER 



AIGÜES DE GIRONA, SALT 
1 SARRIA DE TER, S.A. 

Girona 11 de Juny 2014 

CATALUNYA CAJXA 
Pl. Marques de Carnps 
GIRONA 

Senyors, 

Agrairíem que amb carrec al nostre compte nº ES51 2013 0448 12 
0200502696, fe ssin una transferencia per import de EUROS VINT-I - UN 
MIL SIS- CENTS CINQUANTA DOS AMB SEIXANTA-DOS (21.652,62€),a nom de: 

Atentament, 

AJUNTAMENT DE SARRIA DE TER 
COMPTE n°2013-0356- 64-0200023676 
Brosses 

Narcís Piferrer 
Consel l er De l egat cata1unyaca1xa 

1 O JUNY 7.014 

AIGUES DE GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER. S.A. 

C. CIUTAOANS. 11 , B/\IXOS 1700.J CIRONA 
TEL. 9i2 20 t 7 37 
FAX 9i2 21 18 00 



~ ·· 

AIGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRIA DE TER, S.A. 

Senyor; 

Perla present passern a desglossar la recaptació de brosses i 
c l avegue r arn d e l 'any 201 3 que te el següents imports facturats; 

Brosses 
Cl aveguerarn 

TOTAL 

269.191, 15 
41.507,26 

310.698,41 

D'aquest irnport hern de descomptar per ingressos a cornpte ja realitzats 
i el premi cobran;a, quedant segons el següent desg l ós; 

Total factur at 
Total ingressat 

Diferencia 

Pendent segons rel ació 

Premi cobran9a 

TOTAL A INGRESSAR 

Així mateix adjuntem factura de prerni cobran9a. 

Girona, 12 juny 2014 

310.698,4 1 
279.599,22 

31.099,19 

3.187,93 

7.441,75 

20.469,51 

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SARRIA DE TER 
AIGUES lJE GIROr-:A, SALT 

I SARRIA DE TER. $.A 
C. CIUTADANS, 11, BAIXOS 17004 GIRONA 

TEL. 972 20 1 i .! 7 
FAX972 21 18 00 



FACTURA 

NUMERO 1 DATA 

2014/A/153 1 06106/2014 
1 
1 

AIGÜES DE GIRONA, SAL T I SARRI.A DE TER, S.A. 

CL CIUT ADANS Nº. 11, 17004 GIRONA 

Tel. 972 201737 Fax. 972 410797 

C.I.F. A17351248 

CLIENT 

4344000006 

AJUNTAMENT DE SARRIA TER 

CL MAJOR,71-73 

17840-SARRIA DE TER 

N' referencia: VA14V00112 Pressupost núm.2014N/112-C1 

Girona, 06-06-2014 

DNIICIF Clienl: P 1719800C 

Premi cobra~ pe< brosses i ciavegueram de rany 2013. impotts cobrats fins maig 2014 

DESCRIPCIÓ 

Facturacio 2013 

Brosses 

Clavegueram 

Penden! si relació 

Premi cobranca 2% 

TOTAL 

BASE IMPOSABLE 

21% 1.V.A 

TOTAL 

TOTAL FACTURA 

IMPORT 

269.191, 15 € 

41.507.26 € 
-3.187.93€ 

307.510,48 € 

6.150,21 € 

6150,21 € 
1.291,54 € 

7.441,75 € 

7.441.75 € 
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AIGÜES DE GIRONA, SALT 
I SARRlÁ DE TER, S.A. 

Senyor; 

Perla present passem a desglossar la recaptació de brosses i 
clavegueram a nys 1993/2012 segons el seguent desglos; 

MAIG 2013 

BROSSES 1993 42,67 
BROSSES 1994 27,00 
BROSSES 1995 75,61 
BROSSES 1 996 91,53 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1997 30,12 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1998 57,62 
BROSSES/CLAVEGUERAM 1999 4,14 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2000 43,72 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2001 63,42 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2002 1 ,30 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2003 99,84 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2004 252,28 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2005 103,80 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2006 80,41 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2007 3 18 ,49 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2008 549,03 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2009 88,62 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2010 268 , 46 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2011 279,27 
BROSSES/CLAVEGUERAM 2012 1.376,92 

TOTALS 1993/2012 3 . 854,25 

BROSSES I CLAVEGUERAM PENDENT MAIG 2013 

BROSSES I CLAVEGUERAM PENDENT MAI G 2014 

PREMI COBRAN<;A 

TOTAL A INGRESSAR 

Així mateix adjuntem factura de premi cobran~a. 

Girona, 12 juny 2014 

MAIG 2014 

42,67 
27,00 
75,61 
91,53 
30, 12 
57,62 

4,14 
43,72 
63,42 

1 , 30 
99,84 

252,28 
103,80 
80,41 

318,49 
549,03 

88,62 
268,46 
279,27 
164,47 

2 . 641,80 

3.854,25 

2.641,80 

29 , 34 

1.183,11 

AIGUESDEGIRONA, SALT ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SARRIA DE TER 
I SARRIA OE TER. S.A. 

C. CIUTI\DANS, 11, BAIX()S 170~ GIRONA 
TEL. 972 :w 1; 37 
fAX972 21 1800 



FACTURA 

NUMERO 1 DATA 

2014/A/154 1 06/06/2014 
1 
1 

AJGÜES DE GIRONA, SAL T I SARRIA DE TER, S.A. 

CL CIUTADANS Nº. 11, 17004 GIRONA 

Tel. 972 201737 Fax. 972 410797 

C.I.F. A17351 248 

CLIENT 

43440000006 

AJUNTAMENT DE SARRIA TER 

CL MAJOR,71-73 

17840-SARRIA DE TER 

N" referencia. VA 14V00113 Pressuposl nüm. 2014N/112-C1 

Girona. 06.06-2014 

DNUCIF Client P1719800C 

Premi cobranca per b<osses i davegueram de 1993/2012 per imports cob<ats fins maig 2014 

DESCRIPCIÓ 

CobramentfacturaciO de 1993/2012 

Prem, cobranca 2% 

BASE IMPOSABLE 

21% 1.V.A 

TOTAL 

TOTAL FACTURA 

IMPORT 

1.212,45 € 

24,25 E 

24,25€ 

5.09€ 

29,34 € 

29.34 € 



A't(... 

A1G'OES DE GIRONA, SALT I SARRIA DB TER, S.A. · LLlSTAT DB R.EBUTS PENDBNTS Data: 02-06-2014 

03 · SAR.IUA DE TER 

ANY REBUTS TOTAL AIGUA BROSSES C. COXPT. OUOTA CAG CUVEG CANON AL TRES lVAl 

1993 4 88,81 40,96 42,67 2.36 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 2.46 0.36 
1994 4 49,41 18.18 27.00 2,73 0.00 0,00 º·ºº 0,00 1,10 0,40 

1995 5 6 .149,31 5.668,53 75,61 7,21 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 396,80 1,16 

1996 8, 142.64 40,26 91.53 6,92 º·ºº 0.00 º·ºº º·ºº 2,84 1,09 

1997 3 94,88 57,25 15,81 3,02 º·ºº º·ºº 14.31 0,00 4,01 0.48 

1998 4 101,94 36,55 48.48 4 ,49 º·ºº º·ºº 9,14 º·ºº 2,56 0.72 

1999 1 22.22 16,55 0,00 0.32 º·ºº º·ºº 4, 14 º·ºº 1,16 o.os 
2000 2 160.88 107,71 16,79 1,65 º·ºº º·ºº 26.93 º·ºº 7,54 0.26 

2001 3 106,24 37,18 54,11 2,63 º·ºº º·ºº 9,31 º·ºº 2,60 0,41 

2002 7.89 5,20 0,00 0,89 º·ºº 0,00 1,30 º·ºº 0.36 0.14 

2003 4 206,43 24.55 93,70 69,24 º·ºº º·ºº 6,14 º·ºº 1,72 11 ,08 

2004 10 334 ,67 63,53 236,38 12.42 0,00 º·ºº 15,90 0,00 4 ,45 1,99 

2005 6 177,25 40,21 88,98 6.55 19,08 2,25 14,82 º·ºº 4,32 1,04 

2006 3 132.64 33,83 67,76 2.98 9,79 1,96 12,65 º·ºº 3,19 0,48 

2007 5 977,19 572.81 140,04 5.60 18,47 18,24 178,45 0,00 42,67 0.91 

2008 10 791,33 151,87 485,93 15,55 51 ,08 6,63 63.10 0 .00 14,67 2,50 

2009 6 152,48 30,52 72,33 6,14 20,10 2,42 16,29 º·ºº 3,71 0,97 

2010 6 347.08 31,88 249,75 8,25 26,24 6,17 18,71 º·ºº 4,72 1,36 

2011 10 376.11 33,27 256.36 11.52 37,94 5 ,87 22.91 0,00 6,16 2.08 

2012 5 221,43 9,68 153,48 7,73 24,44 2,15 10,99 8,04 3.54 1,38 

2013 31 5.593,25 178,93 2.334,43 78,35 251 ,45 23.24 138,47 2.296,83 275,07 16,48 

2011 36 3.576.27 143,86 643,76 24,08 77,61 16,82 71.27 2.336,34 257,48 5,05 

TOTAL 167 19.810,35 7.343,31 5.194,90 280,63 536,20 85,75 634,83 4.641,21 1.043,13 50.39 
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Bonastruc de porta. 20 3r-i " 
1 7001 G,rona 
Te! 972 20 95 70 
Fax 972 22 08 04 
E-,n::111 aic@audrtona,conlrot cal 

AUDITOR I A I CONTROL ~ 

A U D I T O R S I C O N S U l T O R S /7~ 

INFORME ESPECIAL SOBRE El CÁLCUL DEL FLUX DE CAIXA DE LA SOCIETAT 
AIGÜES DE GIRONA, SAL T I SARRIA DE TER, S.A. 

AUDITORIA I CONTROL AUDITORS, SLP, inscrita en el Registre Oficial d'Auditors 
de Comptes (ROAC) amb el número 50159, ha procedit a l'actuació professional que 
resulta del present document a requeriment de l'entitat AIGÜES DE GIRONA, SAL T I 
SARRIA DE TER, S.A., amb N.I.F. A-17351248, i amb domicilia Girona, C/ Ciutadans 
n° 11. 

EXPOSEM: 

-. Que el Soci Privat (la societat Girona, S.A.) i els Socis Públics (Ajuntament de Girona, 
Ajuntament de Salt i Ajuntament de Sarria de Ter) de la sodetat AIGÜES DE GIRONA, 
SALT i SARRIA DE TER, S.A. (en endavant, AGISSA) , van signar en data 18 de Mar<; 
de 2013 el contracte regulador de les condicions perles que es regira la prestació del 
servei de prove"iment i distribució d'aigua potable als municipis de Girona, Salt i Sarria, 
amb vigencia fins el 31 de desembre de 2020. 

-. Que en aquest contracte, en la seva clausula desena, s'estableix el metode de 
calcul de la remuneració anual atribuible al Soci Privat, segons el següent: 

1) La retribució del soci privat sera el resultat de la diferencia entre el 82% del 
Flux de caixa anual (FC) generat per AGISSA i la DEVOLUCIÓ DEL 
FINAN<;AMENT DEL CÁNON i el SERVE! DE FINAN<;AMENT DEL CÁNON. 

2) La fórmula de calcul establerta per determinar els fluxs de caixa 
d'AGISSA, que servira com a base per quantificar la Retribució del Soci 
Privat en cada exercici, és la següent: 

FC =RE+ DAEI + DEP - IMA + DEFI -AE 

AUDITORIA I CONTROL. AUDITOR$. S.L.P CJF B-17.085432 lns al Reg Me«:anUI deGtrona. Tom64, Folr 150, Full núm. GE·1 140 
lns al Reg Ofioar Au(jtors de Compres amb el núm $0159 



On: 

FC és el flux de caixa generat per AGISSA. 

RE és el resultat de l'exercici abans d'impostos. L~mport d'aquest concepte es 
determinara abans d'aplicar els pagaments en concepte de retribució del soci privat i el 
SERVEI DE FINAN<;AMENT DEL CÁNON. 

DAEI són les dotacions a l'amortització económica de l'immobilitzat. 

DEP són les dotacions de l'exercici per provisions. 

IMA són les inversions de millora i assimilables 

DEFI és fa disposició d'endeutament pel financ;ament d'inversions (sense 
considerar el FINAN<;AMENT DEL CÁNON). 

AE és l'amortització d'endeutament (sense considerar la DEVOLUCIÓ DEL 
FINAN<;AMENT DEL CÁNON). 

-. Que en el mateix contracte, en la seva clausula onzena, s'estabfeix la forma de 
pagament de la retribució del Soci Privat, segons el següent: 

1) El soci privat percebra en concepte de pagament a compte de fa seva 
retribució, trimestralment, el 3% deis ingressos d'explotació del servei, 
excfoent els següents conceptes: (i) Ingressos Financers; (ii) subvencions; 
(iii) ingressos per gestió de padrons; (iv) ingressos per gestió de grans 
obres. 

2) Una vegada tancat l'exercici económic anual es regularitzara la retribució del 
soci Privat en base a la següent fórmula: 82% del Flux de Caixa (FC), definit 
en la clausula desena menys els pagaments trimestrals a compte que 
s'hagin percebut, la DEVOLUCTÓ DEL FINAN<;AMENT DEL CÁNON i el 
SERVEI DE FINAN<;AMENT DEL CÁNON. 

3) Si el resultat de la regularització prevista en l'apartat anterior fos negatiu 
(diferencial negatiu), el Soci Privat fara un abonament per aquest importen 
favor d'AGISSA. Si el resultat fos positiu emetra la corresponent factura. 

4) Si entre els exercicis 2013 a 2016, tots dos incfosos, hi hagués una 
regularització negativa, el Soci Privat tindra dret a l'Harmonització d'aquests 
fluxos, en cas de sol·licitar-ho. 

Pagina 2 
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-. Que AGISSA ha realitzat, al tancament de l'exercici 2013, el calcul del Flux de Caixa, 
segons les clausules comentades anteriorment, essent el detall del calcul el següent: 

CONCEPTE IMPORT NOTA 

RE 813.777,51 nota 1 
DAEI 807.351 ,56 
DEP 227.114,93 nota 2 
IMA -42.544,46 nota 3 

DEFI 42.544,46 nota 4 
AE -903.352,00 
FC= 944.892,00 

18% FC= 170.080,56 
nota 5 

82% FC= 774.811,44 

CONCEPTE IMPORT NOTA 

82% DEL FLUX DE CAIXA 774.811,44 

DEVOLUCIO DEL FINAN<;AMENT DEL CANON -468.750,00 nota 6 

SERVE! DE FINAN<;AMENT DEL CANON -112.438,36 nota 7 
ACOMPTES A FAVOR DEL SOCI PRIVAT -193.623,08 nota 8 

REGULARITZACIO TOTAL I DIFERENCIAL 0,00 nota 9 

Nota 1: correspon al resultat de l'exercici abans d'impostos, i sense tenir en 
compte els pagaments a compte de la retribució del soci privat i els pagaments en 
concepte de Servei de Financ;ament del canon. 

Nota 2: import de les provisions i ajustas directes al patrimoni realitzats en 
l'exercici. 

Nota 3: noves inversions realitzades en I'exercici. 

Nota 4: financ;ament de les noves inversions mitjanc;ant endeutament. Si bé la 
AGISSA ha formalitzat una nova línia de financ;ament per import de 300 mil euros, s'ha 
considerat com a quantitat disposada pel financ;ament d'inversions, a efectes del calcul 
del flux de caixa, únicament l'import ja disposat en inversions ja efectuades. 

Nota S: del flux de caixa resultant, un 18% es destina a fons de reserva per 
AGISSA, mentre que el 82% restant és l'import a considerar a efectes de calcul de la 
retribudó del soci privat. 

Nota 6: correspon a la quota de capital a pagar per part d'AGISSA al soci 
privat en concepte de devolució del financ;ament rebut pel pagament deis canons 
concessionafs. Si bé aquest import no ha estat efectivament liquidat dins l'exercici 2013 
(s'ha efectuat el seu pagament a febrer de 2014) , sí s'ha considerat a efectes de 
calcul de la retribució del soci privat per l'exercici 2013. 
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Nota 7: correspon als interessos (fix i variable) meritats a favor del soci privat 
en l'exercici 2013, pel financ;ament rebut pel pagament deis canons concessionals. Si 
bé aquests interessos no han estat liquidats a favor del soci privat dins l'exercici 2013, 
si que han estat comptabilitzats, i s'han indos dins el caícul de la retribució del soci 
privat per l'exercici 2013. 

Nota 8: correspon als acomptes de remuneradó del soci privat comptabilitzats 
durant l'exercici 2013 per AGISSA. Si bé aquests acomptes estan comptabilitzats per 
AGISSA, no han estat efectivament liquidats a favor del soci privat dins l'exercici 2013, 
s'inclouen dins el calcul de la retribució del soci privat per aquest exercici. 

Nota 9: Import diferencial resultant. Un import positiu indica un saldo a favor 
del soci privat, mentre que un saldo negatiu indica un saldo a favor d'AGISSA, a ser 
retornat per part del soci privat ( en el cas que aquest no fes us de l'opció 
d'harmonització deis mateixos). Un saldo igual a O indica que no cal fer liquidacions 
addicionals. 

CERTIFIQUEM: 

1) Que els imports utilitzats pel calcul del Flux de Caixa de l'exercici es 
corresponen amb els valors registrats comptablement en l'exercici 2013 per la 
societat Aigües de Girona, Salt i Sarria de Ter, S.A., i coincideixen amb els 
imports registrats als Comptes Anuals de l'exercici 2013 de la societat. 

2) Que els criteris utilitzats per la determinació del Flux de Caixa de l'exercici i els 
calculs efectuats mostren correctament les operacions a rea litzar segons la 
normativa aplicable, tal i com es comenta en les notes 1 a 9 anteriors. 

3) Que del calcul realitzat, en resulta un diferencial igual a O, pel que no caldria 
realitzar liquidacions addicionals a favor del soci privat ni a favor deis socis 
públics. 
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A U DITOR$ 1 CONSULTOR$ ~ 

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIA DE TER, S.A. 

Girona, 21 de gener 2015 



Bonastruc de porta, 20, 3r-1a 
17001 Girona 
Tel. 972 20 95 70 

AUDITORIA I CONTROL ... 
Fax 972 22 08 04 
E-mail: aic@auditoriaicontrol.cat AUD IT ORS I CONSU L TORS ~ 

Benvolguts senyors, 

La Direcció de la Societat AIGÜES DE GIRONA, SALT i SARRIA DE TER, S.A. (en endavant la 
Societat) ens ha encarregat l'emissió d'un informe relatiu al treball revisió que hem efectuat, 
durant els treballs d'auditoria deis comptes anuals de l'exercici 2013 de la Societat, relatiu a la 
partida comptable (43) Clients, on es detalli: 

a) Els criteris de provisió de saldos morosos aplicats perla Societat. 

b) Els sistemes d'informació deis que es disposa en relació a la facturació emesa 

pendent de cobrament. 

c) El detall de les provisions per deteriorament registrades en l'exercici 2013. 

d) La correcta justificació documental i numerica de les provisions realitzades. 

e) Qualsevol altra informació que considerem rellevant al respecte. 

Tot seguit els resumim els treballs realitzats respecte els punts anteriors, la informació de la 
que hem disposat i revisat, i les conclusions a les que hem arribat a data de finalització del 
nostre treball. 

COMPOSICIÓ DE L'EPÍGRAF (430} CLIENTS DE LA SOCIETAT 

La Societat registra, dins els diferents comptes del grup (430) Clients, operacions que es poden 
classificar en 2 grans grups: 

N2de CONCEPTE Saldo a 
COMPTE 31/12/2013 

(4301xxxxx) Rebuts pendents de cobrament corresponetns al servei 2.104.820,31 
d'aigua (consums, canons, escombraries, clavagueram) 

Resta Saldos pendents de cobrament per altres conceptes facturats: 229.842,40 
obres, serveis, etc 

430 IMPORT TOTAL PENDENT DE COBRAMENT, GRUP 430 2.334.662,71 

S'adjunta el detall deis saldos comptables a 31/12/2013 que corresponen a cada un deis 2 
grups anteriors als annexes 1 i 2 del present informe. 

AUDITORIA I CONTROL. AUDITOR$, S.L.P. CIF B-17.085.432 · lns. ª' Reg. Mercantil de Girona. Tom 64, Foli 150. Full núm. GE-1.140 • 
lns. al Reg. Oficial Audítors de Comptes amb el núm. $0159 



CRITERI DE DOTACIÓ DE PROVISIÓ PER INSOLVENCIES. 

El criteri seguit perla Societat per la dotació de provisions per insolvencies en l'exercici 2013 
ha estat el següent: 

a) Saldos pendents per consums d'aigua domestics (particulars o industria Is): 

Provisió de tots els saldos amb una antiguitat superior a 1 any. 

b) Saldos pendents per consums d'aigua d'organismes oficials: 

No es provisionen aquests imports, donat que s'espera poder-los recuperar. 

c) Saldos deutors pendents de cobrar, per altres conceptes (facturació de serveis, per 

obres o reparacions realitzades, etc): 

Provisió de tots els saldos amb una antiguitat superior a 1 any. En cas que existeixin 

dubtes raonables respecte la cobrabilitat d'algun d'aquests imports, es provisionen 

igualment, encara que no hagi passat un any des de el seu venciment. 

A partir de l'exercici 2013, pel que respecta als saldos pendents de particulars pel subministre 
d'aigua, inclouen els consums d'aigua i els canons de l'aigua facturats, en haver passat la 
Societat a ser responsable subsidiari deis mateixos (fins I' exercici 2012, només es provisionava, 
en cas de ser necessari, el consum d'aigua, pero no el canon). 

El detall de la provisió per deteriorament de credits realitzada perla Societat a l'exercici 2013 
és el següent: 

CONCEPTE Saldo a 

31/12/2013 
Provisió per insolvencies de factures vinculades al servei d'aigua 41.708,38 

Provisió per insolvencies per altres conceptes 100.374,79 
IMPORT TOTAL PROVISIÓ PER INSOLVENCIES 2013, COMPTE {694} 142.083,17 

El treball de revisió realitzat sobre les diferents partides de l'epígraf de Clients, destinat a la 
validació de les provisions per deteriorament efectuades per !'empresa, així coma la revisió de 
la no existencia de possibles saldos morosos no provisionats, s'ha diferenciat entre la revisió 
deis saldos vinculats als rebuts de l'aigua emesos, i la resta de saldos deutors. 
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TREBALL REALITZAT RESPECTE ELS SALDOS DEUTORS DERIVATS DELS REBUTS DE 
SUBMINISTRE O' AIGUA. 

Comptablement, la Societat disposa d'un nº de compte diferenciat pels rebuts emesos en cada 
un deis exercicis (anteriors, 1993-2012) i per cada un deis 3 municipis deis que es gestiona el 
servei. 

Pel que fa als serveis de l'any en curs (2013) es disposa, a nivel! comptable, d'un compte 
individual pel subministrament a nivel! mensual i per cada un deis municipis. 

S'inc/ou en l'ANNEX n!!1 el detall d'aquests saldos comptables a 31/11/13. 

Aquests saldos comptables estan justificats pels corresponents llistats extracomptables 
(derivats de l'aplicatiu de gestió del servei de facturació i cobrament deis rebuts). 

S'inc/ou en l'ANNEX n!!3 el detall d'aquests registres extracomptables a 31/12/13. 

En base a aquests llistats extracomptables, a 31/12/2013 es determina quin és l'import deis 
saldos amb un endarreriment en el seu cobrament superior a 1 any (saldos amb venciment 
2012 o anteriors) , i quin és el repartiment d'aquests imports entre els que corresponen a 
serveis particulars i els que corresponen a serveis a organismes oficia Is. 

Cal tenir present que els rebuts facturats per la Societat inclouen, a més del consum d'aigua i 
el canon, els imports corresponents a Taxa d'escombaries i Clavagueram municipal, segons 
l'acord de gestió d'aquestes taxes entre la Societat i els municipis. 

Comptablement, la part deis rebuts pendents de cobrament corresponent a la Taxa 
d'escombraries i Clavagueram municipal es registra com un passiu, dins comptes del grup 
(4142), donat que aquests imports hauran de ser ingressats a favor deis municipis 
corresponents. 

S'inclou en l'ANNEX n!!4 el detall deis saldos creditors per deutes amb els municipis en 
concepte de taxes d'escombraries i clavagueram a 31/11/13. 

En resum dones tindríem que: 

Concepte Que inclou? 
A) Saldos grup (4301xxx) lmport total deutor, pendent de cobrament, 

pels serve is d'aigua, clavagueram i 
escombraries 

B) Saldos grup (4142xx} lmport total creditor, per les taxes 
d' escombraries i clavagueram pendents de 
ser ingressades a favor deis municipis (es fara 
aquest ingrés un cop es cobrin els 
corresponents rebuts 

C} IMPORT NET PER AGISSA =A - B, correspon als saldos per subministre 
d'aigua pendents de cobrament 
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........ 

L'import net resultant, que representaria els saldos totals pendents de cobrament en concepte 
de subministre d'aigua i canon vinculat, a 31/12/13, pels períodes fins 2012, és el següent: 

SALDOS SALDOS 
DEUTORS CREDITORS 

PERÍODE (4301xxxx) (4142xxx) IMPORTNET 
ANYS 1993-2010 250.814,85 -134.552,32 116.262,53 

ANY 2011 45.363,39 -26.474,61 18.888,78 
ANY 2012 206.497,33 -59.712,91 146.784,42 

TOTAL 502.675,57 -220.739,84 281.935,73 

Cal tenir en compte que en aquest import hi estan inclosos els saldos pendents d'organismes 
públics, que no són objecte de provisió. Cal tenir en compte únicament els saldos pendents 
amb particulars (serveis domestics i industrials). La Societat extreu aquests imports deis llistats 
adjuntats en l' annex n22. 

S'inclou en l'ANNEX n!!S el detall deis saldos pendents de tipus particular a data 31/12/2013, 
corresponents a serveis facturats als exercicis 2012 i anteriors. 

Comparant els saldos impagats a data 31/12/13 deis exercicis 2012 i anteriors (per import de 
173.667,37 euros) aamb els saldos ja provisionats / retrocedits en exercicis anteriors (que era 
de -131.958,99 euros, registrats al compte 4301002007), i l'import resultantes correspon amb 
la dotació per serveis d'aigua a realitzar a l'exercici 2013, i és de 41.708,38 euros. 

TREBALL REALITZAT RESPECTE ELS SALDOS DEUTORS PERAL TRES CONCEPTES FACTURATS. 

En aquest cas, no es disposa de registres extracomptables que permetin la revisió global deis 
possibles saldos morosos, pel que el treball realitzat ha consistit en la revisió, conjuntament 
amb la Societat, deis majors comptables, tot efectuant la composició deis saldos deutors 
significatius, i comentant amb la Societat les possibles incidencies detectades. 

Es revisa també quins deis saldos deutors a data 31/12/13 s'han cobrat ja (totalment o parcial) 
a data de realització del nostre treball de revisió. 

Fruit d'aquesta revisió, la Societat determina quins imports cal que siguin provisionats dins 
l'exercici 2013. 

S'inclou en l'ANNEX n!!6 el detall deis saldos corresponents a a/tres serveis provisionats a 
tancament de l'exercici 2013, en considerar-se de dubtós cobrament. 
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Respecte la resta de saldos deutors per facturació d'altres conceptes no provisionats, i que 
figuren al balan~ de tancament de l'exercici 2013 per un import total de 229.842,40 euros, 
hem realitzat la composició del saldo de comptes per un import total de 195.278,44 (85% del 
total) als corresponents majors, comprovant que es tracta de saldos amb origen dlns el 4rt 
trimestre de 2013, i que per tant no cal provisionar seguint els criteris de la Societat. 

S'inclou en l'ANNEX n!l? el detall d'aquests saldos revisats. 

CONCLUSIONS 

Com a conclusió al nostre treball de revisió realitzat respecte els saldos inclosos dins el grup 
(430) Clients del Balan~ de la societat AIGÜES DE GIRONA, SALT i SARRIA DE TER, S.A., a data 
31/12/13, entenem que: 

a) Els sistemes d'informació de la Societat són suficients per poder realitzar un control 

efectiu deis rebuts pendents de cobrament, la seva antiguitat, i la seva tipología. 

b) La Societat realitza la revisió deis possibles saldos morosos al tancament de l'exercici 

c) El criteri de provisió seguit perla societat ens sembla correcte, i ajustat a la normativa 

vigent. 

d) No s'han detectat, durant la realització del nostre treball de revisió, saldos amb 

venciments superiors a l any (venciment a l'any 2012 o anteriors) que no hagin estat 

provisionats, ni saldos deutors pendents de cobrament amb venciment dins l'exercici 

2013 pels que existeix informació addicional que faci dubtar del seu cobrament, 

exceptuant els saldos amb organismes públics, que seguint el criteri historie de la 

Societat, no són objecte de provisió per deteriorament, donat que no es dubta de la 

seva recuperabilitat. 

e) En conseqüencia, la provisió per deteriorament de credits efectuada a l'exercici 2013, 

per un importtotal de 142.083,17 euros, ens sembla correcta. 

AUDITORIA I CONTROL AUDITOR$, SLP 
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ANNEX 1 - SALDOS COMPTABLES A 31/12/2013 (GRUP 4301 xxx) 

SAlDO 
N2CTE CONCEPTE 31-12-13 

4301000100 REBUTS PENOENTSANTERIORS 1993 ·1.775,49 

4301000102 COBRAMENT REBUTS OUPLJCATS ·864,52 

4301000150 REBUTS RECTIFICATS -914 ,44 

4301002007 REBUS PENOENTS AJGUA(MOROSOS) · 173.667,37 

....... 4301002100 OEUTORS PREVISIO FACTURACIO 1.204.224,60 

4301002110 FACTURACIOA COMPTE ·231.893,23 

4301011301 REBUTS PENOENTS GEN.13 • GIRONA 6 .386,97 

4301011302 RESUTSPENOENTSFEB. 13 - GIRONA 16.549.47 

4301011303 RESUTS PENDENTS MARt;.13 • GIRONA 26.738,84 

4301011304 RESUTS PENOENTS ASR.13 • GIRONA 24.187,17 

4301011305 RESUTS PENOENTS MAl.13 • GIRONA 17.528.86 

4301011306 REBUTS PENOENTS JUNY.13 • GIRONA 14.324,84 

4301011307 REBUTS PENOENTS JUL 13 • GIRONA 13.9·11,41 

4301011308 RESUTS PENOENTS AGOST-13 • GIRONA 39.837,39 

4301011309 REBUTS PENOENTS SET.13 • GIRONA 78.021,48 

43010 11310 RESUTS PENDENTS OCT.13 • GIRONA 67.631,14 

4301011311 RESUTS PENDENTS NOV.13 • GIRONA 137.378,78 

4301011312 REBUTS PENOENTS DES. 13 • GIRONA 250.077,09 

4301011401 RESUTS PENOENTS GEN. 14 • GIRONA · 155.12 

4301011993 RESUTS PENOENTS 1993 . GIRONA 13.969,91 

4301011994 REBUTS PENOENTS 1994 • GIRONA 10.698,15 

4301011995 REBUTS PENDENTS 1995 • GIRONA 9.579,51 

4301011996 REBUTS PENDENTS 1996 • GIRONA 10.105,63 

4301011997 REBUTS PENOENTS 1997 • GIRONA 9.260,49 

43010 11998 RESUTS PENOENTS 1998 . GIRONA 9.908,43 

4301011999 REBUTS PENOENTS 1999 • GIRONA 7.876,69 

4301012000 RESUTS PENDENTS 2000 • GIRONA 8.217,56 

4301012001 REBUTS PENDENTS 2001 • GIRONA 8.514,95 

4301012002 REBUTS PENOENTS 2002 • GIRONA 6.701,23 

4301012003 REBUTS PENOENTS 2003 • GIRONA 6.138,22 

4301012004 REBUTS PENOENTS 2004 • GIRONA 7.546,82 

43010 12005 REBUTS PENDENTS 2005 • GIRONA 9.065,24 

4301012006 RESUTS PENDENTS 2006 • GIRONA 7.604,17 

4301012007 REBUTS PENOENTS 2007 • GIRONA 9.873,72 

4301012008 REBUTS PENOENTS 2008 • GIRONA 14.370,67 

4301012009 REBUTS PENOENTS 2009 • GIRONA 17.846,8 1 

4301012010 REBUTS PENOENTS 2010 • GIRONA 22799,89 

4301012011 REBUTS PENOENTS 2011 • GIRONA 31.403,10 

4301012012 REBUTS PENOENTS 2012 • GIRONA 188.421,14 

4301021301 REBUTS PENOENTS GEN.13 - SALT 3.6n.2e 

4301021302 REBUT$ PENDENTS FEB.13 • SALT 0,03 

4301021303 RESUTS PENOENTS MARt;.13 • SALT 533,27 

4301021304 REBUTS PENOENTS ASR.13 • SALT 16.252,54 

4301021307 REBUTS PENOENTS JUL.13 • SALT 18.802,43 

4301021309 RESUTSPENOENTSSET.13 · SALT 281,25 

4301021310 REBUTS PENOENTS OCT.13 • SALT 55.456,47 

4301021311 REBUTS PENOENTS NOV.13 • SALT 615,66 

4301021312 REBUTS PENOENTS OES.13 • SAL T 263,55 

4301021401 REBUTS PENOENTS GENER-14 • SALT -68,88 

4301021993 REBUTS PENDENTS 1993 • SAL T 1.036,27 

4301021994 REBUTS PENDENTS 1994 • SALT 803,43 

4301021995 RESUTSPENDENTS 1995·SALT 1.281,12 

4301021996 REBUTS PENDENTS 1996-SALT 785,84 

4301021997 RESUTS PENDENTS 1997 • SALT 1.552,69 

4301021998 REBUTS PENDENTS 1998 • SAL T 2.291,57 

4301021999 REBUTS PENDENTS 1999 • SALT 1.407.21 

4301022000 REBUTS PENOENTS 2000 • SAL T 1.671,65 

4301022001 REBUTS PENOENTS 2001 • SALT 1.408,70 

4301022002 REBUTS PENDENTS 2002 • SALT 2.001,08 

4301022003 REBUTS PENDENTS 2003 • SALT 2.581,42 

4301022004 REBUTS PENDENTS 2004 • SALT 1.897,47 

4301022005 RESUTS PENDENTS 2005 · SALT 2 .267,65 

4301022006 REBUTS PENDENTS 2006 • SALT 1.894,15 
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ANNEX 1 - SALDOS COMPTABLES A 31/12/2013 (GRUP 4301xxx) 

4301022007 

4301022008 

4301022009 

4301022010 

4301022011 

430102201 2 

4301031301 

4301031304 

4301031307 

4301031310 

4301031993 

4301031994 

4301031995 

4301031996 

4301031997 

4301031998 

4301031999 

4301032000 

4301032001 

4301032002 

4301032003 

4301032004 

4301032005 

4301032006 

4301032007 

4301032008 

4301032009 

4301032010 

4301032011 

4301032012 

REBUTS PENOENTS2007. SALT 

REBUTS PENDENTS 2008 • SALT 

REBUTS PENOENTS 2009 • SAL T 

REBUTSPENOENTS2010·SALT 

REBUTS PENDENTS 2011 • SALT 

REBUTS PENOENTS 2012 • SALT 

REBUTS PENOENTS GEN.13 • SARRIA 

REBUTS PENDENTS ASR.13. SARRIA 

REBUTSPENOENTSJUL 13- SARRIA 

REBUTS PENDENTS OCT.13 • SARRIA 

REBUTS PENOENTS 1993 • SARRIA 

REBUTS PENDENTS 1994 • SARRIA 

REBUTS PENOENTS 1995 • SARRIA 

REBUTS PENDENTS 1996 • SARRIA 

REBUTS PENDENTS 1997 • SARRIA 

REBUTS PENOENTS 1998 • SARRIA 

REBUTS PENOENTS 1999 . SARRIA 

REBUTS PENOENTS 2000. SARRIA 

REBUTS PENDENTS 2001 • SARRIA 

REBUTSPENDENTS2002-SARRIA 

REBUTS PENOENTS 2003 • SARRIA 

REBUTS PENDENTS 2004 • SARRIA 

REBUTS PENOENTS 2005 • SARRIA 

REBUTS PENOENTS 2006 • SARRIA 

REBUTSPENOENTS2007-SARRIA 

REBUTS PENOENTS 2008 • SARRIA 

REBUTS PENDENTS 2009 • SARRIA 

REBUTS PENDENTS 2010 • SARRIA 

REBUTS PENOENTS 2011 - SARRIA 

REBUTS PENOENTS 2012 • SARRIA 

TOTAL 

PERÍODE 

ANYS 1993-2010 

ANY2011 

ANY2012 

ANY2013 

TOTAL 

PERÍODE 

ANYS 1993-2010 

ANY 2011 

ANY 2012 

TOTAL 

1.735,96 

7.115,05 

14,627,43 

8.584,14 

16.126,01 

17,381,94 

1.070,21 

755,77 

3.624.90 

9.802,96 

88,81 

49,41 

6.149,31 

142.64 

94,88 

101,94 

22,22 

160,88 

106,24 

7,89 

206,43 

334,67 

177,25 

132,64 

977,19 

791,33 

74,06 

·269,41 

-2.165,72 

694.25 

2.104.820,31 

COMPTAB. 

250.814,85 

45.363,39 

206.497,33 

1.602.144,74 

2.104.820,31 

COMPTAB. 

250.814,85 

45.363,39 

206.497,33 

502.675,57 
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EXTRACOMPT 

254.006,53 

42 .638,94 

206.182,69 

502.828,16 

REGISTRES 
EXTRACOMPT 

254.006,53 

42.638,94 

206.182,69 

502.828,16 

DIFERENCIA 

· 3.191,68 

2.724,45 

314,64 

1.602.144,74 

1.601.992,15 

DIFERENCIA 

-3.191,68 

2.724,45 

314,64 

·152,59 IMMATERIAL 



ANNEX Nº 2 - SALDOS GRUP (430xxx) PERAL TRES CONCEPTES 

SALDO 
N2CTE CONCEPTE 31-12-13 

4302000049 GÜELL CAMPS JORDI -336,97 

4302000110 AJGUES DE BLANES, SA 3.097,33 

4302000200 CLIENTS VARIS 3.810,58 

4302000258 CONSTRUCCIONS RUBIROLA,SL. -122,49 

4302000315 EXCAVACIONS I TRANSPORTS JORDI GELI SL 1.277,84 

4302000322 ENDESA ENERGIA XXI S.L. 1.105,48 

4302000404 DRAGADOSSA -252,57 

4302000519 GENERALITAT DE CATALUNYA 73,06 

4302000526 FUNDACIO PRIVADA FIRA DE GIRONA 1.263,17 

4302000632 TRARGISAffRACTAMENT DE RESIDUS) 5.635,58 

4302000638 INSTITUT ASISTENCIA SANITARIA (IAS) 313,73 

4302000645 INSTITUT DE VILABLAREIX 6.305,50 

4302000664 PROMOCIONS GOLDSCHMIED, SL -67, 12 

4302000790 PROVETMENTS D'AIGUA, SA. 24.827,09 

4302000903 UTE.PRODAISA-GIRONA 868,29 

4302000910 UTE AVE GIRONA-DRAGADOS-FCC-COPISA-TECSA 23.692,53 

4302000915 UTE FRONTISA DE SANTA EUGENIA 871 ,15 

4302002001 CLIENTS PENDENT FORMALITZAR 32.538,42 

4302002010 CUENTS PDT.FORM.C.COSTA BRAVA/ACA 14.174,27 

4303000136 CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 81.166,40 

4306000080 CLIENTS PER DEV.REBUTS D'AIGUA 149,14 

4307000029 XAVIER GOMEZ HERAS 85,90 

4307000031 EDIFICI MARQUINA -122,49 

4307000032 JOSEFA MARCO FREIXES -127,41 

4307000033 DINERO EXPRESS -118,03 

4307000062 FUNDACIO BELL-LLOCH -220,62 

4307000067 JOSEP BOSCH LLADO -187, 12 

4307000078 MARIA ROVIRA -200,81 

4307000079 GIRTEC INSTAL.LACIONS ISERVEIS SL -226,67 

4307000087 ANTONI FORNE TOMAS -444,34 

4307000098 UTE AVE GIRONA-GRADAGOS-FCC-COPISA -444,33 

4307000107 DESJOYAUX IBERICA SA -238,73 

4307000108 JOSE LUIS MARCOS CARNICER -500,00 

4307000159 COPCISA -323,90 

4307000163 NURIA VILA DE LA IGLESIA -944,28 

4307000164 ARGON INFORMATICA SA. -212,58 

4307000165 COSMOS SERV.INMOBILIARIOS -313,07 

4307000169 BON PREU S.A.U -212,58 

4307000170 CHRISTIAN SIRIA -419,79 

4307000172 JOAN SOY FUSTE -427,98 

4307000173 HARPINDER PAL -204,31 

4307000174 MARGARIT 1948 SL -585,62 

4307000175 COMUNITAT SERVEIS PL.MONTJUIC -1.000,00 

4307000517 MONTSERRAT MOSOLL PUJOLRAS -1.137,24 

4307000532 CAN REGASSA -313,07 
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2Jo 
ANNEX Nº 2 - SALDOS GRUP (430xxx) PERAL TRES CONCEPTES 

4307000863 UNIVERSITAT DE GIRONA 123,30 

4307000951 INNAVANINA 82,88 

4308000002 COM.PROP.C/TORRES BAGES, 41 29,25 

4308000010 AJUNTAMENT ST.HILARI SACALM 497,04 

4308000106 AJGÜES DE VIC SA 3.714,81 

4308000109 AIGUES DE BANYOLES, SA 18.879,73 

4308000124 ASSOCIACIO URBANITZACIO MONTBO 70,08 

4308000125 AT.C.A.S.L 855,62 

4308000152 COM.PROP.GRUP L'ESTEL 180,54 

4308000159 COM.PROP.CfrRAMONTANA 3,5,7 0,10 

4308000197 OM FOLGAROLAS BÁRBARA (COMA lab.) 5.341 ,10 

4308000204 COM.PROP.ZONA VERDA 193,84 

4308000254 CONSORCI MEDI AMBIENT I SALUT PUBL 64,93 

4308000400 CLIENTS VARIS - LABARORATORI 801 ,09 

4308000487 EMPRESA MIXTA D'AIGUES C.BRAVA.SA 2.430,05 

4308000531 GESTIO MUNICIPAL DE SERVEIS SA 1.711 ,10 

4308000556 GEIEG 719,71 

4308000557 GEOINFORMES TURB-ESTRAT SL 151,22 

4308000558 HYGEA S.C.C.R.L 5,27 

4308000639 LABORATORI DR.FARGAS SL 94,15 

4308000641 NAVARRO MALDONADO ELENA (FARMACIA) 1.694,82 

4308000680 COM.PROP.DR.FERRAN, 38 177,28 

4308000811 RESTAURANT L'ESTANC NOU 346,46 

4308000812 SAINT GEORGE SCHOOL 126,69 

TOTAL 229.842,40 
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ANNEX Nº 3 - RESUM EXTRACOMP1 " dLE REBUTS PENDENTS DE COBRAMENT 

1993-2010 1 Base: llistats s/bdd programa facturació i abonats 
anyfact descripcio codipoble aigua brosses comptador quota cag clavegueram ivaa ivac canon altres total 

1993 DOMtSTIC 1 6.438,18 5.019,68 390,92 0,00 0,00 1.610,07 386,58 58,11 0,00 0,00 13.903,54 
1993 DOMESTIC 2 621,14 342,56 30,79 0,00 0,00 0,00 37,23 4,55 0,00 0,00 1.036,27 
1993 DOMESTIC 3 40,96 42,67 2,36 0,00 0,00 0,00 2,46 0,36 0,00 0,00 88,81 
1993 INCENDIS 1 15,75 0,00 34,05 0,00 0,00 3,94 0,95 5,11 0,00 0,00 59,80 
1994 OOMESTIC 1 4.757,53 4.127,74 293,09 0,00 0,00 1.189,99 285,52 44,28 0,00 0,00 10.698,15 
1994 DOMESTIC 2 325,34 426,56 27,83 0,00 0,00 0,00 19,52 4,18 0,00 0,00 803,43 
1994 DOMESTIC 3 18,18 27,00 2,73 0,00 0,00 0,00 1,10 0,40 0,00 0,00 49,41 
1995 OOMESTIC 1 3.498,81 4.510,70 296,24 0,00 0,00 875,34 245,07 47,44 0,00 0,00 9.473,60 
1995 DOMESTIC 2 560,05 630,53 44,29 0,00 0,00 0,00 39,17 7,08 0,00 0,00 1.281,12 
1995 DOMESTIC 3 5.668,53 75,61 7,21 0,00 0,00 0,00 396,80 1,16 0,00 0,00 6.149,31 
1996 OOMESTIC 1 4.030,63 4.320,98 316,77 0,00 0,00 1.008,31 282,29 50,63 0,00 0,00 10.009,61 
1996 DOMESTIC 2 332,75 312,48 29,39 0,00 0,00 83,23 23,31 4,68 0,00 0,00 785,84 
1996 DOMESTIC 3 40,26 91,53 6,92 0,00 0,00 0,00 2,84 1,09 0,00 0,00 142,64 
1997 OOMESTIC 1 3.974,29 3.545,78 256,40 0,00 0,00 993,94 278,06 41,41 0,00 0,00 9.089,88 
1997 DOMESTIC 2 717,20 549,51 48,60 0,00 0,00 179,39 50,19 7,80 0,00 0,00 1.552,69 
1997 OOMESTIC 3 57,25 15,81 3,02 0,00 0,00 14,31 4,01 0,48 0,00 0,00 94,88 
1998 DOMESTIC 1 3.924,72 4.140,07 265,65 0,00 0,00 979,56 274,65 42,68 0,00 0,00 9.627,33 
1998 DOMESTIC 2 1.040,85 645,00 41,80 0,00 0,00 260,30 72,85 6,73 0,00 0,00 2.067,53 
1998 DOMESTIC 3 36,55 48,48 4,49 0,00 0,00 9,14 2,56 0,72 0,00 0,00 101,94 
1999 DOMESTIC 1 3.165,83 3.338,43 224,63 0,00 0,00 789,24 221,65 36,01 0,00 0,00 7.775,79 
1999 OOMESTIC 2 473,55 724,12 49,93 0,00 0,00 118,46 33,17 7,98 0,00 0,00 1.407,21 
1999 OOMESTIC 3 16,55 0,00 0,32 0,00 0,00 4,14 1,16 0,05 0,00 0,00 22,22 
2000 DOMESTIC 1 3.426,93 3.097,56 212,76 0,00 0,00 857,00 239,90 33,91 0,00 0,00 7.868,06 
2000 OOMESTIC 2 582,82 668,04 39,85 0,00 0,00 145,77 40,83 6,36 0,00 0,00 1.483,67 
2000 DOMESTIC 3 107,71 16,79 1,65 0,00 0,00 26,93 7,54 0,26 0,00 0,00 160,88 
2001 OOMESTIC 1 3.981,84 2.985,45 212,25 0,00 0,00 899,95 278,76 33,74 0,00 0,00 8.391,99 
2001 DOMESTIC 2 502,96 681,40 46,23 0,00 0,00 125,79 35,24 7,36 0,00 0,00 1.398,98 
2001 DOMESTIC 3 37,18 54,11 2,63 0,00 0,00 9,31 2,60 0,41 0,00 0,00 106,24 
2002 DOMESTIC 1 2.852,57 2.678,48 178,78 0,00 0,00 713,41 199,66 28,52 0,00 0,00 6.651,42 
2002 OOMESTIC 2 797,15 749,74 47,16 0,00 0,00 199,31 55,80 7,51 0,00 0,00 1.856,67 
2002 DOMESTIC 3 5,20 0,00 0,89 0,00 0,00 1,30 0,36 0,14 0,00 0,00 7,89 
2003 DOMESTIC 1 2.521,16 2.520,84 198,36 0,00 0,00 649,69 176,51 31,75 0,00 0,00 6.100,15 
2003 DOMESTI C 2 1.263,70 845,42 58,48 0,00 0,00 315,97 88,47 9,38 0,00 0,00 2.581,42 
2003 DOME5TIC 3 24,55 93,70 69,24 0,00 0,00 6,14 1,72 11,08 0,00 0,00 206,43 
2004 DOMESTIC 1 3.006,96 3.083,63 214,45 0,00 0,00 825,55 210,44 34,29 0,00 0,00 7.375,32 
2004 DOMESTIC 2 658,14 963,30 56,35 0,00 0,00 164,59 46,07 9,02 0,00 0,00 1.897,47 
2004 DOMESTIC 3 63,53 236,38 12,42 0,00 0,00 15,90 4,45 1,99 0,00 0,00 334,67 
2005 DOMESTIC 1 3.589,78 3.004,89 187,18 375,79 119,35 1.130,19 286,00 29,85 0,00 0,00 8.723,03 
2005 DOMESTIC 2 858,76 869,44 49,28 128,39 35,47 246,83 71,58 7,90 0,00 0,00 2.267,65 
2005 DOMESTIC 3 40,21 88,98 6,55 19,08 2,25 14,82 4,32 1,04 0,00 0,00 177,25 
2006 DOMESTIC 1 2.600,13 3.002,64 152,90 499,56 110,99 909,94 224,71 24,43 0,00 0,00 7.525,30 
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ANNEX Nº 3 - RESUM EXTRACOMPl r.t3LE REBUTS PENDENTS DE COBRAMENT 

2006 DOMESTIC 2 422,36 979,20 60,01 197,77 25,05 155,05 

2006 DOMESTIC 3 33,83 67,76 2,98 9,79 1,96 12,65 

2007 DOMESTIC 1 2.229,54 4.453,95 212,61 715,61 97,99 898,67 

2007 DOMESTIC 2 526,87 810,00 37,51 123,74 22,03 162,72 

2007 DOMESTIC 3 572,81 140,04 5,60 18,47 18,24 178,45 

2008 DOMESTIC 1 3.327,65 6.920,05 286,32 950,38 145,37 1.333,44 

2008 DOMESTIC 2 2.165,39 3.040,00 173,16 570,79 101,37 820,89 

2008 DOMESTIC 3 151,87 485,93 15,55 51,08 6,63 63,10 

2009 DOMESTIC 1 4.149,61 9.107,33 412,56 1.353,00 281,20 1.774,32 

2009 DOMESTIC 2 3.817,05 7.786,00 226,31 727,57 332,98 1.363,46 

2009 DOMESTIC 3 30,52 72,33 6,14 20,10 2,42 16,29 

2010 DOMESTIC 1 5.090,09 8.929,24 407,96 1.300,56 497,29 2.073,32 

2010 DOMESTIC 2 2.502,08 5.610,00 259,09 814,03 300,58 994,95 

2010 DOMESTIC 3 31,88 249,75 8,25 26,24 6,17 18,71 

TOTAL DOMESTIC 91.727,73 107.227,61 6.238,89 7.901,95 2.107,34 25.243,77 

2004 INDUSTRIAL 1 63,72 0,00 16,88 0,00 0,00 17,52 

2007 INDUSTRIAL 1 228,10 30,75 28,20 93,44 9,21 98,23 

2008 INDUSTRIAL 1 585,26 0,00 57,27 189,03 22,68 243,59 

2009 INDUSTRIAL 1 143,40 0,00 14,82 48,84 5,48 62,57 

TOTAL INDUSTRIAL 1.020,48 30,75 117,17 331,31 37,37 421,91 

2001 MUNICIPAL 2 4,96 0,00 2,73 0,00 0,00 1,24 

2004 MUNICIPAL 1 47,40 0,00 2,12 0,00 0,00 13,04 

2005 MUNICIPAL 1 83,33 27,11 7,89 1,36 0,45 24,14 

TOTAL MUNICIPAL 135,69 27,11 12,74 1,36 0,45 38,42 

1993 OFICIAL 1 4,43 0,00 0,66 0,00 º·ºº 1,11 

1995 OFICIAL 1 78,45 0,00 2,02 0,00 0,00 19,61 

1996 OFICIAL 1 28,54 55,00 2,88 0,00 0,00 7,14 

1997 OFICIAL 1 57,65 87,90 5,68 0,00 0,00 14,43 

1998 OFICIAL 1 139,19 90,54 5,89 0,00 0,00 34,81 

1999 OFICIAL 1 28,36 61,56 1,64 0,00 0,00 7,09 

2000 OFICIAL 1 200,04 63,40 19,02 0,00 0,00 50,00 

2000 OFICIAL 2 140,82 0,00 1,80 0,00 0,00 35,21 

2001 OFICIAL 1 67,06 33,54 0,78 0,00 0,00 16,77 

2002 OFICIAL 1 10,52 34,88 0,90 0,00 0,00 2,63 

2002 OFICIAL 2 107,59 0,00 2,06 0,00 0,00 26,90 

2003 OFICIAL 1 26,00 0,00 3,01 0,00 0,00 6,76 

2005 OFICIAL 1 113,54 º·ºº 10,58 15,71 3,08 36,84 

2006 OFICIAL 1 15,80 49,85 1,13 3,73 0,98 5,76 

2007 OFICIAL 1 225,54 52,34 22,87 75,77 8,79 92,04 

2008 OFICIAL 1 253,70 33,21 18,63 61,47 9,19 99,15 
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45,16 9,55 

3,19 0,48 

212,99 34,04 
47,09 6,00 

42,67 0,91 

309,62 45,62 
198,69 27,58 

14,67 2,50 

404,89 65,87 
341,41 36,16 

3,71 0,97 

526,80 69,12 
269,86 44,12 

4,72 1,36 

7.061,57 996,15 

4,46 2,70 

23,15 4,51 
55,78 9,17 

13,84 2,37 

97,23 18,75 

0,35 0,44 
3,32 0,34 

5,96 1,26 
9,63 2,04 

0,27 0,10 
5,50 0,33 

2,00 0,46 

4,03 0,92 
9,73 0,94 
1,99 0,26 

14,00 3,04 
9,86 0,29 
4,69 0,12 

0,74 0,14 
7,53 0,33 
1,82 0,48 

9,27 1,69 
1,44 0,18 

21,71 3,67 

22,71 2,97 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 o,oo 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

º·ºº º·ºº 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

o.oo 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

º·ºº 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 º·ºº 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

1.894,15 

132,64 
8.855,40 

1.735,96 

977,19 

13.318,45 
7.097,87 

791,33 

17.548,78 
14.630,94 

152,48 

18.894,38 
10.794,71 

347,08 

248.506,85 

105,28 

515,59 
1.162,78 

291,32 

2.074,97 

9,72 
66,22 

151,50 
227,44 

6,57 
105,91 

96,02 

170,61 
281,10 

100,90 

349,50 

187,98 
122,96 

49,81 

144,41 
38,07 

190,71 

78,87 
502,73 

501,03 
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ANNEX Nº 3 - RESUM EXTRACOMPT KdLE REBUTS PENDENTS DE COBRAMENT 

2008 OFICIAL 2 1,85 0,00 2,54 8,32 0,28 3,05 0,73 0,41 0,00 0,00 17,18 

2009 OFICIAL 1 18,65 0,00 3,38 11,13 1,39 9,69 2,18 0,54 0,00 0,00 46,96 

2010 OFICIAL l 28,25 103,68 10,12 32,35 4,98 19,73 5,03 1,81 0,00 0,00 205,95 
TOTAL OFICIAL 1.545,98 665,90 115,59 208,48 28,69 488,72 125,23 18,68 º·ºº 0,00 3.197,27 

TOTAL 94--:429,88 107.951,37 6,484,39- -8A43,10 2.173,85 26.192,82 7.293,66 1.035,62 0,00 0,00 254.006,53! 

TOTAL 
NO OFICIAL$ 
NO MUNICIPAL$ 

DOM.+INO. 

MOROSOS 

j2off I 
anyfact descripcio 

2011 DOMt STIC 
2011 DOMESTIC 

2011 OOMESTIC 
TOTAL DOMES TIC 

2011 OFICIAL 
TOTAL OFICIAL 

codlpoble 

92.883,90 
94.294,19 

92.748,21 

109.482,24 

algua 

1 4.341,06 

2 3.275,34 

3 33,27 

7.649,67 

1 2.890,38 
2.890,38 

107.285,47 6.368,80 8.234,62 

107.924,26 6.471,65 8.441,74 

107.258,36 6.356,06 8.233,26 
132.924,04 

brosses comptador quota 
13.855,30 593,26 1.981,09 

6.868,00 300,79 985,23 
256,36 11,52 37,94 

20.979,66 905,57 3.004,26 

320,31 32,02 108,33 
320,31 32,02 108,33 

2.145,16 25.704,10 7.168,43 1.016,94 ~ 0,00 -¡ 0,00 250.809,26 
2:17.3,40 26.154,40 7.284,03 1.033,58 º·ºº 0,00 253.779,09 

2.144,71 25.665,68 7.158,80 1.014,90 0,00 º·ºº 250.581,82 
8.173,70 250.579,98 

GIRONA 187.030,37 
SALT 56.932,87 

SARRIA 10.043,29 

iTOTAL 1 264.008,&3l 

cag clavegueram lvaa lvac canon al tres total 
498,49 2.053,52 545,74 106,86 º·ºº º·ºº 23.975,32 
364,63 1.278,29 369,99 54,16 0,00 0,00 13.496,43 

5,87 22,91 6,16 2,08 0,00 0,00 376,11 
868,99 3.354,72 921,89 163,10 o.oo 0,00 37.847,86 

202,14 976,09 256,06 5,75 º·ºº 0,00 4.791,08 
202,14 976,09 256,06 5,75 º·ºº 0,00 4.791,08 

(ToTAi 10.540,05 21.299,97 937,59 3.112,s9 1.011,13 4.330,81 1.177,95 168,85 ·o,oo o,oo· · 42.638,94! 

TOTAL 

¡2012 1 

NO OFICIAL$ 

NO MUNICIPALS 

OOM.+INO. 

MOROSOS 

7.649,67 20.979,66 

10.540,05 21.299,97 

7.649,67 20.979,66 

12.428,49 24.334,38 

905,57 3.004,26 868,99 3.354,72 

937,59 3.112,59 1.071,13 4.330,81 

905,57 3.004,26 868,99 3.354,72 
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921,89 163,10 - 0,00 - 0,00 37.847,86 
1 .177,95 168,85 . 0,00 I' 0,00 42.638,94 

- -
921,89 163,10 º·ºº 0,00 37.847,86¡ 

1.084,99 - 37.847,86, 
GIRONA 28.766,40 

SALT 13.496,43 
SARRIA 376,11 

iTOTAL ! 42.638,94! 
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ANNEX Nº 3 - RESUM EXTRACOMPT/-\SLE REBUTS PENDENTS DE COBRAMENT 

anyfact descrlpcio codipoble aigua brosses comptador quota cag clavegueram 

2012 OOMESTIC 1 8.489,83 17.844,71 757,20 2.463,77 816,25 3.569,22 

2012 DOMESTIC 2 3.270,26 5.865,94 300,07 971,61 320,37 1.272,66 

2012 OOMESTIC 3 9,68 153,48 7,73 24,44 2,15 10,99 

TOTAL DOMESTIC 11.769,77 23.864,13 1.065,00 3.459,82 1.138,77 4.852,87 

2012 INDUSTRIAL 1 34.586,34 º·ºº 117,31 411,81 2.681,16 11.724,39 

TOTAL INDUSTRIAL 34.586,34 0,00 117,31 411,81 2.681,16 11.724,39 

2012 MUNICIPAL 1 0,00 0,00 1,91 5,98 0,00 0,00 

TOTAL MUNICIPAL 0,00 0,00 1,91 5,98 º·ºº 0,00 

2012 OFICIAL 1 12.756,33 1.312,73 359,23 1.178,30 859,10 4.668,13 

2012 OFICIAL 2 543,59 35,70 12,20 39,04 36,64 174,80 

2012 OFICIAL 3 149,21 0,00 11,47 36,76 10,99 59,85 

TOTAL OFICIAL 13.449,13 1.348,43 382,90 1.254,10 906,73 4.902,78 

¡roTAL 
--- -- -

59.805,24 25.212,56 1.567,12 5.131,71 4 .726,66 21.480,04 

TOTAL NO OFICIALS 
~ 

46.356,11 23.864,13 1.182,31 3.871,63 3.819,93 16.577,26 

NO MUNICIPALS - • Id' 
DOM.+INO. 46.356,11 23.864,13 1.182,31 3.871,63 3.819,93 16.577,26 

MOROSOS 55.229,98 40.441,39 

2012 TRUETA 1 22444,21 o 40,82 163,33 1738,48 7573,53 

2012 IND OFICIAL 1 34586,34 o 117,31 411,81 2681,16 11724,39 

37.796,62 11.724,39 

Pagina 13 de 17 

lvaa 
2.677,05 

689,46 

3,54 

3.370,05 

7.591,23 

7.591,23 

4,43 

4,43 

2.413,54 

117,43 
36,28 

2.567,25 

13.532,96 

10.961,28 

10.961,28 

11.188,38 

4835,89 

7591,23 

7.615,62 

lvac canon 
144,77 17.922,80 

56,56 3.560,99 

1,38 8,04 

202,71 21.491,83 

24,39 40.444,66 

24,39 40.444,66 

0,40 38,33 

0,40 38,33 

71,96 11.726,26 

2,56 555,04 
2,41 165,85 

76,93 12.447,15 

304,43 74.421,97 

227,10 

227,10 

8,33 

24,39 

GIRONA 

SALT 

SARRIA 

61.936,49 

61.936,49 
61.936,49 

26224,53 

40444,66 

40.444,66 

altres total 
0,00 54.685,60 
0,00 16.307,92 
0,00 221,43 
0,00 71.214,95 

0,00 97.581,29 

0,00 97.581,29 

0,00 51,05 

º·ºº 51,05 

0,00 35.345,58 
0,00 1.517,00 
0,00 472,82 
0,00 37.335,40 

0 ,00 206.182,69J 

, 
0,00 

0,00 

o 
o 

168.796,24 

168.796,24 
168.796,24 

63029,12 

97581,29 

97.581,29 

187.663,52 

17.824,92 

694,25 

iTOTAL 208.182,89i 
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ANNEX Nº 4- DETALL DELS SALDOS COMPTABLES DEL GRUP (4142xxx) A 31/12/2013 

N•CTE 
4142000100 

4142000101 

4 142000102 

4142000103 

·4142000104 

4142000105 

4142000106 

4142000109 

41420001 10 

414200011 1 

4142000112 

4142000113 

4142000114 

4142000115 

4142000116 

41412000117 

41420001 18 

414:2000119 

4142000120 

4142000121 

4142000122 

4142000148 

414200014,9 

4142000201 

4l 42000202 

4142000203 

4142000204 

41<11:2000230 

4 1~2000231 

4142000232 

4142000233 

4142000234 

4142000235 

4142000237 

4142000238 

4 142000239 

4142000240 

4142000241 

4142000242 

41420002:43 

4 142000244 

4142000245 

4142000246 

4142000247 

4142000254 

4142000255 

4142000301 

4142000302 

4142000303 

4142000304 

4142000330 

4142000331 

4142000332 

4 142000333 

4142000334 

4142000335 

4142000337 

4142000338 

4142000339 

4142000340 

4 142000341 

4142000342 

4142000343 

4142000344 

4142000345 

4,42000346 

4142000347 

4142000354 

4142000355 

TOTAIS 

CONCEPTE 
BROSSESICLAVEGUERAM AJ.GlRONA - 13 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA-12 

BROSSESICLAVEGUERAM - GIRONA.09 

SROSSESICLAVEGUERAM GIRONMl3 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA-10 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA-11 

SROSSES/CLAVEGUERAM GIRONA-94 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA -95 

BROSSES/CLAVEGUERAM GIRONA-96 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA.07 

BROSSESICLAVEGUERAM GlRONA-98 

BROSSES!Cl.AVEGUERAM GIRONA-99 

BROSSESICLAVEGUERAM.GIRONA.00 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA.01 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA.02 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA-03 

BROSSESIClAVEGUERAM GIRONA-04 

BROSSESICLAVEGUERAM GIROOA-05 

BROSSES/ClAVEGUERAM GIRONA - 06 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA-07 

BROSSESICLAVEGUERAM GIRONA • 08 

BROSSES AJ.GIRONA-13 

CLAVEGUERAM AJ.GIRONA-13 

BROSSESAJ.SALT 1993 

BROSSESAJ.SALT 1994 

BROSSES AJ.SALT 1995 

BROSSES AJ.SAL T 1996 

BROSSESICLAVEGUERAM SALT-97 

SROSSES/ClAVEGUERAM SALT-$8 

BROSSESICLAVEGUERAM SAL T .é9 

BROSSESICLAVEGUERAM SAL T -00 

BROSSES/CLAVEGUERAM SALT01 

BROSSESICLAVEGUERAM SALT 02 

BROSSESICLAVEGUERAM SALT.03 

BROSSESICLAVEGUERAM SALT-04 

SROSSES/CLAVEGUERAM SAi. T- 05 

BROSSES/CLAVEGUERAM SAL T -06 

BROSSESICLAVEGUERAM SALT-07 

BROSSESICLAVEGUERAM SALT.08 

BROSSESo<:LAVEGUERAM SALT-09 

BROSSES/Cl.AVEGUERAM SAI.T-10 

BROSSES/CLAVEGUERAM SALT·11 

BROSSES/CLAVEGUERAM SALT-12 

BROSSESICLAVEGUERAM SALT - 13 

BROSSESAJ.$ALT· 13 

CLAVEGUERAM AJ.SALT-13 

BROSSES AJ.SARRIA 1993 

BROSSES AJ.SARRIA 1994 

BROSSES AJ.SARRIA 1995 

BROSSES AJ.SARRIA 1996 

BROSSESICLAVEGUERAM SARRIA$ 

BROSSESICLAVEGUERAM SARRIA-98 

BROSSES/CLAVEGUERAM SARRIA-99 

SROSSESICLAVEGUERAM SARRIA-00 

BROSSESJClAVE.GUERAM SARRIA-()1 

BROSSSSICLAVEGUERAM SARRIA 02 

BROSSESICLAVEGUERAM SARRIA.03 

BROSSESICLAVEGUERAM SARRIA.O. 

BROSSESICLAVEGUERAM SARRIA .05 

BROSSES/CLAVEGUERAM SARRIA-00 

SROSSESICLAVEGUERAM SARRIA.07 

BROSSESICLAVEGUERAM SARRIA-08 

BROSSESICLAVEGUERAM SARRIA-09 

BROSSESICLAVEGUERAM SARRIA-10 

BROSSESICLAVEGUERAM SARRIA-11 

SROSSESICLAVEGUERAM SARRIA-12 

BROSSES/CLAVEGUERAM SARRIA· 13 

SROSSES AJ.SARRIA-13 

CLAVEGUERAM AJ.SARRtA,,13 

PERÍODE 
ANYS 1993-2010 

ANY201 1 

ANY2012 
ANY 2013 

TOTAL 

SALDO 
31-12-13 

6.085.000,00 

...i1.sso,n 
-11.066,01 

,ó,634,80 

-11.385,43 

·18.007,89 

-5.3 17,73 

-5.405.65 

-5.391,43 

-4.64.2,05 

.S.244,98 

-4,196,32 

.... . 067.96 

.J.935,71 

--3.429,<liO 

-3.1n.29 

--3.939,74 

""4.223,17 

-3.968,19 

-5.625,98 

-8.629.-$4 

~.498.294,85 

.é95.54a,29 

-342,$Q 

-426,$Q 

-630.53 

-395,71 

-728,90 

.005,30 

-842,$8 

-849,02 

-80$,43 

-975,95 

•1,161,39 

-1.127,89 

4 . 116.27 

· 1. 134,2S 

-972,72 

-3.963,94 

-.9.149,46 

~ .841,52 

-8.187.45 

-10 .47$,27 

929.892.74 

-896.366,92 

-137.559,01 

"'4'2,67 

-27,00 

-75,61 

-91,53 

--30,12 

-57,62 

-4,14 

~ 3.72 

~ .42 

-1.30 

-99,84 

·252.28 

-103,80 

~0.41 

--318,49 

-549.03 

-8$.62 

-268,48 

-.279.27 

- 1.376,92 

209.677.20 

-201.930,61 

-31.131,64 

-1.757.001, 12 

SARRIAOE 
GIRONA SALT TER TOTAL 
·100.281,28 ·32.072,98 ·2.198,00 -134.552,32 
·18.007,89 -8.187,45 ·279,27 -26.474,61 
-47.860,72 -10.475,27 ·l.376,92 -59.712,91 

-1.408.843,14 -104.033,09 ·23.385,05 -1.536.261,28 
·1.574.993,03 ·154.768,79 -27.239,30 -1.757.001,12 
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ANNEX Nº 5 - SALDOS PENDENTS Pl:::R USOS PARTICULARS (DOMESTICS + INDUSTRIALS) 

~ MOROSITAT 2013 

REBUTS PENDENTS DOMESTICS I INDUSTRIALS, NO OFICIALS 

FACTURAT: AIGUA+CONS.COMPT+QUOTA+QUOTES CAG 

TOTS ELS POBLES 

TOTAL 

SUBM. 
FACTURAT IVA CANON AIGUA AL TRES C. TOTAL+ALTRES C. 

< 2011 109.482,24 8.173,70 0,00 117.655,94 132.924,04 250.579,98 
2011 12.428,49 1.084,99 0,00 13.513,48 24.334,38 37.847,86 
2012 55.229,98 11.188,38 61.936,49 128.354,85 40.441,39 168.796,24 

TOTAL 177.140,71 20.447,07 61.936,49 259.524,27 197.699,81 457.224,08 
lnd.·Oficial 2012 (Rebuts oficials inclosos com a serie industrial) 
Hosp.Trueta+ Gen. 37.796,62 7.615,62 40.444,66 85.856,90 11.724,39 97.581,29 

TOTAL 139.344,09 12.831,45 21.491,83 173.667,37 185.975,42 359.642,79 
(*) 

Total morosos 1993/2011 131.958,99 

(JA REGISTRATS COMA MENYS SALDO DEUTOR AL COMPTE 4301002007 EN EX. ANTERIORS) 

Total morosos 2012 173.667,37 (*) 

Dotació morosos 2012 . ____ __ __ 41.708,38 PROVISIÓ PER MOROSOS PEL SERVEI D'AIGUA 

NOTA: ELS SALDOS CORRESPONENTS A HOSPITAL JOSEP TRUETA I GENERALITAT S'AJUSTEN DE LA RELACIÓ ANTERIOR PERQUE, 

A EFECTES DE GESTIÓ INTERNA DE L'APLICATIU DE FACTURACIÓ, ES CONSIDEREN DINS LA CATEGORIA DE CLI ENTS INDUSTRIALS, 1 NO COMA ORGANISMES PÚBLICS 
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PROVISIO INSOLVENCIES 2013 

DATA N.FACTURA NOM IMPORT 
31/1212012 2012N302 TRAGISA 5.445,00 
11/1212012 2012A/290 ARIO VILANNA, S.L 13.274,14 
08/11/2012 2012A/253 ARIO VILANNA, S.L. 13.323.46 
08/10/2012 2012A/231 ARIO VILANNA, S.L 1 559.41 
OSI09/2012 2012A121G ARIO VILANNA, S.L. 3.939.25 
31/01/2012 2012A/24 CONTRUCCIONES Y CALCULOS TAU, S.L. 643,90 

(' ) RUBAU TARRRES RESTA FRES 1.448,57 
02/05/2006 A/135 RUBAU TARRES 315,80 
18/06/2010 2010A/227 UTE ACYSA OEGREMONT. S.A. 20.621.17 
10/09/2010 2010N349 UTE ACYSA OEGREMONT. S.A. 13.712,89 
09/03/2011 2011N086 UTE ACYSA OEGREMONT. S.A. 2.225,03 
25/01/2012 2012A/16 PLA ROVIRA CONCEPCION 77,69 
27/01/2012 2012A/22 POLIGON ARS, S.L. 590,19 
13/03/2012 2012A/65 CARBONES VILA ROSA 77,69 
2610412012 2012Af101 UTE SANT GREGORI 77,69 

30/07/2012 2012A/188 JUAN FRANCISCO MARTIN LOPEZ 295,09 
01/08/2012 2012Af189 JOROFON, S.L. 77,69 
02/07/2012 E1200151 GILTER. S.L. 63.94 
12/07/2012 E1200178 RUILLAS. S.L. 555,45 
1010612012 E1200204 CC.W.TRAMUNTANA 3,6 105,14 
10I09/2012 E1200228 CC W .TRAMUNTANA 3-5 107,87 

SUBTOTAL 71.437,06 

10/11/2004 9 RUBAU TARRES 2.171,90 
18/0512005 10 RUBAU TARRES 2.679,47 
08/09/2005 11 RUBAU TARRES 3.026.96 
06/09/2005 12 RUBAU TARRES 2.577.44 
14/tt/2005 13 RUBAU TARRES 4.5()5,52 
16/02/2006 49 RUBAU TARRES 216.34 

Total f11ct1Jtes 16.076.63 
20/02/2006 T/98166 seo SANTANDER -13.628,06 

IRUBAU TARRRES RESTA FRES 1.448,57 !'! 1 

DATA N.FACTURA COMUNITATS SALT-70 lmp.paga1 lmp.paga1 lmp.p1gat 

11/1212009 360 COM. PROP.C/ ANGEL GUIMERA 74 6.701,45 1.408,63 1.126,91 
11/12/2009 363 COM.PROP. TORRES I BAGES 8 7.018,44 1.169,74 1.169,74 
14/12/2009 368 COM. PROP.C/ RAM0N SAMBOlA, 16 U54,87 282.00 
14/12/2009 371 COM. PROP.TORRES I BAGES 30 7.103,43 1,183,90 1.183,90 
29/1212009 404 COM. PROP.CIANGEL GUtMERA 97 12.544,27 780,10 780,10 

401 COM. PROP.CI ANGEL GUIMERA 72 5.552,41 925,40 925.40 
04/02/2010 2010/A38 SINGH SARBJIT CIA.GUIMERA 106·4art 563,12 
20I0412010 2010/A/139 OALMAU BAOOSA M T CIPACHECO 12 321,02 
20/04/2010 2010/N137·138 AKIF EL HABIB C/PACHECO 14 508,14 

SUBTOTAL 

~OTALP~OVISIO IN_SOLVl=lf_C_ll:S 2012 FACTURl:~3ER:i.(SENSE FAC'ftJ~CIO AIGUA 
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1. 126,91 2253,82 
1.169,74 

845, 18 I~ 3.509,22 
266,32 4 226,55 

1.660,20 1.560,20 1.560,20 
925,40 925.40 925,41 

4.735,63 r 
6.303,47 -; 

925.40 ::o 
563.12 m 
321,02 

(/) 

508,14 () 
21.937,73 o 
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ANNEX Nº 7 - AL TRES COMPTES REVISATS 

SALDO ANTIGUITAT DE LA 
N!! CTE CONCEPTE 31-12-13 COMPOSICIÓ DEL SALDO 

4303000136 CONSORCI DE LA COSTA BRAVA 81.166,40 Saldos 4rt trimestre de 2014 
4302002001 CLIENTS PENOENT FORMALITZAR 32.538,42 Saldos 4rt t rimest re de 2014 
4302000790 PROVETMENTS O'AIGUA SA. 24.827,09 Saldos 4rt trimestre de 2014 
4302000910 UTE AVE GIRONA-DRAGAOOS-FCC-COPISA-TECSA 23.692,53 Saldos 4rt trimestre de 2014 
4308000109 AIGUES DE BANYOLES. SA 18.879,73 Saldos 4rt t rimestre de 2014 
4302002010 CLIENTS PDT.FORM.C.COSTA BRAVA/ACA 14.174,27 Saldos 4rt trimestre de 2014 

TOTAL 195.278,44 
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