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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 6/2021, relatiu a Aigües d’Osona, SA, exercici
2018
Barcelona, 7 de juliol de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 6/2021, relatiu a Aigües d’Osona,
SA (AOSA), exercici 2018, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 15 de juny del 2021.
L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització limitada d’AOSA, centrada en la fiscalització
del Compte de pèrdues i guanys abreujat i en la revisió del compliment de la legislació
aplicable en els àmbits comptable, de les retribucions de personal i de la contractació
administrativa corresponents a l’exercici 2018.
AOSA és una societat anònima constituïda l’any 1994 que a dia d’avui està participada pel
Consell Comarcal d’Osona, en un 51%, per Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas
de Barcelona, SA (SOREA), en un 24,5% i per Aigües de Vic, SA, en un 24,5%. L’objectiu
principal d’AOSA és prestar el servei d’abastament en alta d’aigua potable als municipis de
la comarca d’Osona.
L’import net de la xifra de negocis de la societat en l’exercici 2018 va ser de 1,62 M€. Del
total de despeses del Compte de pèrdues i guanys d’aquell exercici, 1,62 M€, el 52,3%
correspon a aprovisionaments, el 17,4% a despeses de personal i el 22,9% a altres
despeses d’explotació.
Les observacions més rellevants del treball de fiscalització, recollides en l’apartat 3.1 de
l’informe, es resumeixen a continuació:
• El Consell Comarcal d’Osona, tot i ser l’accionista majoritari d’AOSA, no tenia la majoria
de vots del Consell d’Administració, fet que posa en dubte el control majoritari de la
societat pel Consell Comarcal.
• En l’anàlisi de l’inventari de béns no s’ha obtingut evidència de la correcta valoració de
diversos elements, l’import dels quals suma 336.217 €, un 26,1% del valor brut comptable
de l’inventari a 31 de desembre del 2018. Aquest fet podria afectar la correcta dotació al
fons d’amortització i l’amortització acumulada.
• La societat va comptabilitzar com a treballs realitzats per al seu actiu, la totalitat de l’import
de les altes d’immobilitzat que hi va haver durant l’exercici, 123.550 €, sense que
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s’utilitzessin equips o personal de la mateixa societat. Com a contrapartida, aquest import
també es va comptabilitzar dins els aprovisionaments i per aquest motiu, els ingressos i
les despeses de l’exercici 2018 estaven sobrevalorats en 123.550 €.
•

Pel que fa a les millores, ampliacions i remodelacions de les instal·lacions utilitzades per
l’abastament d’aigua, el criteri de la societat va ser el de comptabilitzar totes les inversions
realitzades dins d’Immobilitzat intangible, com a més import de Concessions administratives. Aquest import, de 515.428 €, s’hauria d’haver comptabilitzat dins d’Immobilitzat
material, d’acord amb la naturalesa dels béns.

• Pel que fa a la contractació administrativa, en la fiscalització realitzada es constata que,
llevat dels dos contractes licitats mitjançant procediment obert, la resta de despesa,
aproximadament el 63% de la despesa de l’exercici, es va adjudicar de forma directa.
De la majoria d’expedients analitzats es conclou que s’haurien d’haver licitat mitjançant
algun dels procediments previstos en la normativa que garantissin els principis de
contractació pública.
En alguns dels contractes revisats s’han detectat determinades incidències relacionades
amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat objecte d’un únic
contracte pel fet de constituir una unitat operativa o funcional, o per estar relacionades
amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles. Aquestes
incidències han donat com a resultat l’elusió dels requisits de publicitat o els relatius als
procediments d’adjudicació que haurien correspost. Per aquest motiu, constitueixen un
fraccionament indegut del contracte i, en conseqüència, un incompliment dels articles
99.2 i 118.3 de la Llei de contractes del sector públic.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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