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Ambient (14001), destacant com a punts forts, entre d’altres, l’anàlisi dels objectius
generals i particulars vinculats als sistemes de gestió i la implicació de la Responsable de
Sistemes de Gestió en la millora contínua.
Amb aquestes certificacions, per tant, la Companyia assumeix el compromís de:
•
•
•
•

Portar a terme una gestió eficaç en la prevenció de la contaminació.
Acomplir la legislació i reglamentació mediambiental aplicables a l’activitat.
Vetllar per l’establiment, seguiment i consecució dels objectius i fites mediambientals.
Comunicar aquesta política a tots els seus col·laboradors, fer-la entendre i posar-la a
disposició del públic en general.

La direcció general de la Companyia aprova i recolza aquesta política integrada de
qualitat i medi ambient i el Manual de Gestió Integrat, vetllant per la seva execució i
seguiment. I per tal d’assegurar la implementació i manteniment d’aquest sistema s’ha
nomenat al Responsable de Sistemes per desenvolupar les funcions i autoritats descrites
a la norma de referència.
Aigües Sabadell, al treballar per compte de tercers, no disposa d’actius inclosos en el seu
immobilitzat material destinats a la minimització de l’impacte ambiental i a la protecció i
millora del medi natural, donat que es fa la gestió per compte de l’Administració actuant
en el corresponent sistema de sanejament. Tampoc ha rebut subvencions ni ha meritat
despeses durant l’exercici destinades a la protecció i millora del medi ambient.
Tanmateix, Aigües Sabadell no ha dotat provisions per cobrir riscos per actuacions
mediambientals a l’estimar que no existeixen contingències relacionades amb la protecció
i millora del medi ambient.

NOTA 14.- SUBVENCIONS I DONACIONS
El total de subvencions i donacions rebudes imputades a patrimoni net i recollides
directament com subvencions d’explotació imputades a resultats són les següents:

Concepte
Subvencions recollides en el patrimoni net
Subvencions d’explotació imputades directament a resultats

Saldo
31.12.12
429.332,36
5.669,50

Saldo
31.12.11
464.202,26
9.573,04

Els ingressos registrats en resultats en els exercicis 2012 i 2011 corresponen a una
subvenció rebuda per la gestió forestal sostenible.
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Els moviments de l’exercici 2012 de les subvencions, donacions i llegats rebuts que
apareixen en el patrimoni netsón els següents:
Concepte
Subvencions oficials de capital
Impostos diferits
Subvencions, donacions i llegats rebuts

Saldo
01.01.12
658.500,34
-194.298,08

Subv.
Rebudes

464.202,26

0,00

Traspassos
Altres
a Resultats moviments
-49.814,14
14.944,24
-34.869,90

0,00

Saldo
31.12.12
608.686,20
-179.353,84
429.332,36

Els moviments de l’ exercici 2011 de les subvencions, donacions i llegats rebuts que
apareixen en el patrimoni net són els següents:
Concepte
Subvencions oficials de capital
Impostos diferits
Subvencions, donacions i llegats rebuts

Saldo
Subv.
01.01.11
Rebudes
591.687,47 122.785,66
-177.506,24 -36.835,70
414.181,23

85.949,96

Traspassos
Altres
a Resultats moviments
-55.972,79
20.043,86
-35.928,93

0,00

Saldo
31.12.11
658.500,34
-194.298,08
464.202,26

NOTA 15.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
La Societat, durant el mes de gener del 2013va superar l’auditoria de renovació (s’audita
l’exercici corresponent al 2012) del Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma
internacional UNE-EN-ISO 9001:2008per a la Gestió de Serveis de Distribució d’Aigua
Potable i Gestió d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals amb nº de certificat
CS/00/053 vàlid fins el desembre 2013.
Alhora va superar també l’auditoria de renovació del Sistema de Gestió Ambiental segons
la norma internacional UNE-EN-ISO 14001:2004 per a la Gestió de Serveis de Distribució
d’Aigua Potable amb nº de certificat ES029861-A vàlid fins el octubre del 2013.
El 18 de gener de 2013, AGBAR ha presentat a la CNMV la sol·licitud d’autorització de
l’OPA sobre la totalitat de les accions de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.
El 29 de gener de 2013, la CNMV va admetre a tràmit l’OPA presentada per AGBAR
sobre la Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.
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En data 14 de març de 2013 l’Ajuntament de Sabadell ens comunica que en el Ple de
l’Ajuntament de data 12 de març de 2013 s’han nomenat com a nous representants
municipals:
Vice-president:
Vocals:

Sr. Joan Carles Sánchez Salinas (alcalde)
Sr. Josep Ayuso Raya
Sr. Cristian Sánchez García
Sr. Jordi Ferrer Perarnau
Sr. Josep Abellán Martínez

Aquests nous membres del Consell d’Administració entren en substitució del Sr. Manel
Bustos Garrido, Sr. Francisco Bustos Garrido, Sr. Ricard Estrada Arimón, Sr. Joan Manau
Valor i el Sr. Jordi Ferrer Perarnau que ha estat reelegit.
La Societat ha informat als nous membres del Consell d’Administració del disposat en
l’Article 229 de la Llei de Societats de Capital. Aquests han comunicat que cap d’ells te
participacions i/o exerceix càrrecs en societats amb activitats idèntiques, anàlogues o
complementàries, ja siguin per compte pròpia o aliena.
En la mateixa data de formulació d’aquest Comptes anuals s’acorda repartir un dividend a
compte de l’exercici 2012 de 0,0982 euros per acció.
Des de 31 de desembre de 2012 fins la data de formulació dels presents comptes anuals
no s’han produït fets significatius, tret els esmentats anteriorment, que per la seva
importància hagin de ser mencionats dins els presents comptes anuals.
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NOTA 16.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les societats considerades com parts vinculades són les següents:
PARTS VINCULADES

Entitat
dominant

Altres
empreses
del Grup

Ribatallada S.A.
Font Rosella, S.L.
CASSA Aigües i Depuració, S.L.
CASSA Cabo Verde Holding Lda
Aguas e Energia de Boavista, S.A.
Canalizaciones y Excavaciones S.L.
SBD Portugal, Lda
Socade Informàtica S.L.
(a) Tecnologias Renovadas del Aqua, S.L.
Aigües del Penedès S.L.
Aguas de Costa Antigua S.L.
Empresa Mixta de Aguas de Antigua S.L.
Molins Energia S.L.
Aguas de Ponta Preta, Lda
Erthec Hidraulica y Energias Renovables, S.L.
Tratwater-Técnicas Hidráulicas e Energías Renováveis, Lda
Fundacio Privada Cassa
(a) No es manté la participació en aquesta societat a 31/12/12
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(a) Operacions amb parts vinculades en l'exercici 2012 i 2011
El detall dels saldos a cobrar a 31 desembre de 2012 i 2011 per part de COMPANYIA
D’AIGÜES DE SABADELL S.A. de les empreses del grup, i les transaccions realitzades
en els esmentats exercicis són les següents:
Exercici 2012
Ingressos
per
prestació de
Ingressos
serveis
financers

Exercici 2011
Saldo deutor
a 31/12/11

Ingressos per
prestació de
serveis

Concepte / Societat

Saldo deutor
a 31/12/12

Por crèdits a empreses

3.024.084,79

227.903,25

580.521,03

300.352,60

CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU

3.024.084,79

77.903,25

576.018,69

7.563,05

SABADELL TRACTAMENT TÈRMIC EFICIENT, SA

1.502,34

FUNDACIÓN PRIVADA CASSA

3.000,00

Ingressos
financers

Per cobrament de dividends
CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU
Per saldos a cobrar per operacions comercials
RIBATALLADA, SAU
CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU

150.000,00
733.759,59 1.459.227,44
88.550,86

292.789,55
751.177,92

1.400.741,66

62.507,96

41.901,98

56.873,99

437.206,88 1.141.888,64

432.638,65

1.110.671,23

ERHTEC HIDRÁULICA Y ENERGÍAS RENOVABLES, SL

20.095,00

23.385,97

54.247,85

33.163,89

SOCADE INFORMÀTICA, SLU

17.671,03

29.449,07

36.969,83

49.583,17

3.266,76

3.266,76

EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE ANTIGUA, SL

20.538,22

54.200,11

114.196,93

63.692,44

CANALIZACIONES Y EXCAVACIONES, SLU

31.959,53

36.200,40

36.501,07

50.603,38

AGUAS DE COSTA ANTIGUA, SL

MOLINS ENERGIA, SL
SBD PORTUGAL, LTDA.
FUNDACIÓN PRIVADA CASSA

685,43

566,47

1401,84

649

103.857,30

88.510,22

25.036,64

16.292,56

9.928,58

19.251,84

7.689,40

18.708,84

593,73

503,16

1.331.698,95

1.400.741,66

UTE SOCADE - MD
TOTAL

3.757.844,38 1.459.227,44
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El detall dels saldos a pagar a 31 desembre de 2012 i 2011 per part de COMPANYIA
D’AIGÜES DE SABADELL S.A. a les empreses del grup, i les transaccions realitzades en
els esmentats exercicis són les següents:
Exercici 2012
Saldo
creditor a
31/12/12

Concepte / Societat

Compres i
serveis
rebuts

Per deutes

0,00

62.040,00

FUNDACIÓN PRIVADA CASSA

0,00

62.040,00

RIBATALLADA, SAU

Exercici 2011

Despeses
financeres

Saldo
creditor a
31/12/11

771,59

Compres i
serveis
rebuts

23.920,10

59.162,10

23.920,10

59.162,10

726.652,88

2.384.684,04

Despeses
financeres
0,00

771,59

Per saldos a pagar per operacions comercials

994.158,25

RIBATALLADA, SAU

2.213.256,40

0,00

6.935,95

CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU

234.937,16

SOCADE INFORMÀTICA, SLU
CANALIZACIONES Y EXCAVACIONES, SLU

0,00

6.785,66

841.327,85

204.851,89

688.076,02

314.548,18

308.742,45

127.975,28

285.214,17

444.672,91

1.056.250,15

393.825,71

1.404.608,19

994.158,25

2.275.296,40

750.572,98

2.443.846,14

FUNDACIÓN PRIVADA CASSA
TOTAL

0,00

(b) Informació relativa al Consell d’Administració
L’article 33 dels Estatuts de la COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA estableix
que en cas de què el dividend distribuït sigui igual o superior al sis per cent, es podrà
destinar com a retribució dels consellers/es la quantitat resultant d’aplicar un percentatge
a determinar per la Junta General i fins a un màxim del 10% sobre la xifra de beneficis
abans d’impostos, un cop cobertes les necessitats de les reserves legal i estatutària.
Per altra part, en els Consells d'Administració de data31 de gener de 2012 i 18 de gener
de 2011es va prendre l'acord de pagar dietes d'assistència específiques pels exercicis
2012 i 2011 respectivament. Tot això en funció a l'assistència i temps dedicats en el cas
de delegació de funcions específiques, per assistir a reunions i per la realització de
gestions o actuacions en interès de la Companyia.
Per la qual cosa, per aquest concepte de Dietes i Assignació Estatutària al Consell
d'Administració, s'han acreditat en els exercicis 2012 i 2011 les quantitats següents, que
es troben classificades a despeses d'explotació:
Concepte

Exercici 2012

Exercici 2011

Dietes
Assignació Estatutària

127.038,75
0,00

128.376,00
122.550,99

Total

127.038,75

250.926,99
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Segons l’article 25 del Estatuts de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA., aprovats en la
Junta General d’ Accionistes de 14 de juny de 2004, s’estableix una prohibició de
concurrència dels membres del Consell que podrà donar dret, si el Conseller ho acordés,
a una indemnització en la quantia en que en cada cas es determinés pel propi Consell
d’Administració, la qual s’ha fet extensible als membres de l’alta direcció.
La Societat ha informat a tots els seus Administradors del disposat en l’Article 229 de la
Llei de Societats de Capital. Els Consellers que han comunicat que tenen participacions
i/o exerceixen càrrecs en societats amb activitats idèntiques, anàlogues o
complementàries, ja siguin per compte pròpia o aliena, són els següents:
−

En Xavier Bigatà Ribé és President de les empreses CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ,
SL Unipersonal i AGUAS DE COSTA DE ANTIGUA, S.L. i Conseller de CASSA
CABO VERDE HOLDING, Lda., sense cap participació.

−

Del Conseller, UNNIM BANC SAU és representant en Albert Renté Pujol qui és
Conseller a títol personal de CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL Unipersonal,sense
cap participació i com a representant d’UNNIM BANC SAU és conseller d’Aigües de
Vic S.A. i de Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A., en aquestes societats UNNIM
BANC SAU hi te una participació del 3,22% i 6,77% respectivament.

−

Del Conseller, Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell és representant en
Joan Carles Grau Bedós qui és Conseller a títol personal de CASSA AIGÜES I
DEPURACIÓ, SL Unipersonal, sense cap participació.

−

Del Conseller, Fiduciària del Vallès, SA és representant en Lluís Pascual Bacardit qui
és Conseller a títol personal de CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL Unipersonal,
sense cap participació.

−

En Jordi Ferrer Perarnau és Conseller de CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL
Unipersonal, de AGUAS DE COSTA DE ANTIGUA, SL i de l’EMPRESA MIXTA DE
AGUAS DE ANTIGUA, S.L., sense cap participació.

−

En Francisco Bustos Garrido és Conseller de CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL
Unipersonal, sense cap participació.

La resta de Consellers han comunicat que no estan afectats per l’esmentat article.
No existeixen tampoc obligacions assumides a títol de garantia, ni cap tipus de bestreta o
crèdit concedit als membres de l'òrgan d'administració.
No existeix cap obligació concreta en matèria de pensions ni de prima d’assegurances de
vida respecte als membres antics i actuals del Consell d’Administració.
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(c) Remuneració membres de l’Alta Direcció
La remuneració total meritada a favor dels membres de l’Alta Direcció durant els exercicis
2012 i 2011 ha estat, respectivament, de 312 i 359 milers d’euros.

NOTA 17.- ALTRA INFORMACIÓ
(a) Informació relativa al número de treballadors
La distribució del número mig de treballadors per categories i sexes durant els
exercicis 2012 i 2011 ha estat:

Categories
Directors, Gerents
Tècnics
Administratius
Comercials
Altres

Dones
0
5
21
0
3

Exercici 2012
Homes
7
15
12
0
39

TOTAL
7
20
33
0
42

Dones
0
6
21
0
3

Exercici 2011
Homes
TOTAL
8
8
16
22
13
34
0
0
45
48

(b) Honoraris dels auditors de comptes
Els honoraris relatius als serveis d’auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre
de 2012 tenen un import de 24.242,43 euros, i per altres serveis 17.402,30 euros.
Els honoraris relatius als serveis d’auditoria dels comptes anuals a 31 de desembre
de 2011 tenen un import de 23.651,15 euros, i per altres serveis 19.801,64 euros.
No hi han acords de negoci que no figurin en el balanç ni en altres punts de la memòria i
que ajudin a determinar la posició financera de la societat.

(c) Informació sobre els aplaçaments de pagament efectuats a proveïdors.
Disposició addicional tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol.
El següent quadre mostra la informació total dels pagaments realitzats a proveïdors
en l’exercici, diferenciant els que han excedit els límits legals de aplaçament, el
termini mig ponderat excedit de pagaments, i l’import del saldo pendent de pagament
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a proveïdors que al tancament de l’exercici acumula un aplaçament superior al termini
legal de pagament:

Pagaments realitzats i pendents de pagament
a la data de tancament del balanç
Exercici 2012
Exercici 2011
Import
%
Import
%
12.956.914,23 72,88%
12.083.438,17 96,44%
4.822.310,18 27,12%
446.263,34
3,56%
17.779.224,41
12.529.701,51
99
13

Dins del termini legal
Resta
Total pagaments de l'exercici
TMPE (dies)
Ajornaments que a la data de tancament
sobrepassin el termini màxim legal

2.466.647,08

98.715,65

NOTA 18.- INFORMACIÓ SEGMENTADA
La distribució de l’ import de la xifra neta de negocis per categories i mercats
geogràfics és la següent:
Categories
VENDA D'AIGUA
ALTRES VENDES
PRESTACIO DE SERVEIS
INGRESSOS PER TREBALLS
Total

Exercici 2012
CATALUNYA
14.096.355,85
567.935,98
5.474.667,96
118.723,52
20.257.683,31
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Companyia d’Aigües de Sabadell, SA, empresa matriu del grup CASSA, presta els seus
serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua fonamentalment en el terme municipal
de la ciutat de Sabadell, per bé que la resta de les empreses que conformem el Grup
operen en qualsevol àmbit del territori nacional i internacional.

A.- FETS MÉS SIGNIFICATIUS DE L’EXERCICI
A l’exercici 2012, els ingressos provinents del servei de distribució d’aigua, amb un pes
del 69% de la xifra de negoci, han tingut un bon comportament en aquest exercici
registrant un augment del 5,8% respecte l’any anterior. Per contra, els ingressos de les
altres línies de negoci han disminuït, destacant dels ingressos per la gestió de les EDAR
de Sabadell, sobre els quals l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha fet una retallada d’un
15%, fet que ha suposat una reducció de 0,7 milions € dels ingressos per aquest
concepte. També s’han eliminat per llei els ingressos d’indemnització del cànon de l’aigua
que satisfeia l’ACA per import de 0,15 milions € anuals.
D’altra banda, la licitació d’obra pública ha registrat un important descens, situant els
ingressos per aquest concepte en quasi una quarta part respecte el 2011. Els ingressos
per noves altes de subministrament, molt dependents de l’actual situació de crisi del
sector immobiliari, també han baixat de l’ordre d’un 19,6%.
En el capítol de les despeses, el fet més significatiu ha estat l’excepcional increment en
un 70% del preu de compra de l’aigua en alta aplicat per l’empresa pública Aigües TerLlobregat (ATLL). Aigües Sabadell compra el 83% de l’aigua que subministra a ATLL i, la
resta, també es veu afectada indirectament per aquest augment. Tot i que l’increment
s’ha aplicat a partir del mes de novembre de 2012, ha tingut també el seu impacte
econòmic en aquest exercici en la seva repercussió en baixa.
En aquest context, la Companyia ha contrarestat aquests efectes portant a terme ajustos
estructurals d’acord amb l’evolució de l’activitat i nivell d’ingressos de cada línia de
negoci. En aquests sentit, s’han disminuït un 7,22% les despeses estructurals i s’ha iniciat
la implementació d’un pla d’actuacions a mig i llarg termini amb l’objectiu d’enfortir el
balanç, consolidar les línies de negocis actuals millorant la seva rendibilitat, impulsar el
creixement de nous segments -de negocis en l’àmbit del clavegueram- i millorar
l’eficiència i la productivitat.
En línia amb l’estratègia d’impuls del creixement, en aquest exercici la Companyia ha
format part d’un grup d’empreses catalanes, encapçalades per Aigües de Barcelona, que
s’han presentat al concurs de gestió del servei d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat, si
bé ho ha fet amb una participació minoritària. Tot i que el grup va fer la millor oferta
tècnica, el pes de la part econòmica era determinant i molt sensible alhora d’establir la
puntuació entre les ofertes. La concessió va ser adjudicada a un grup d’empreses liderat
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per ACCIONA, qui explota en l’actualitat aquest servei de distribució d’aigua en alta per
un període de 50 anys. En aquests moments l’adjudicació està recorreguda davant dels
tribunals.
Durant el 2012, l’EDAR del Riu Sec ha començat a subministrar aigua regenerada per al
reg de les zones verdes del nou polígon industrial i comercial Riu Sec. Es tracta d’una
nova zona de subministrament amb una previsió inicial de consum de 15.000 m3/any.
Al 2012 s’ha renovat el contracte de manteniment de les fonts ornamentals i d’aigua
potable de Sabadell.
Tot i l’actual situació econòmica, Aigües Sabadell ha mantingut actuacions de compromís
social en col·laboració amb el departament de serveis socials de l’Ajuntament de
Sabadell, i de tipus mediambiental a través de la seva Fundació, com ara les
relacionades amb la solidaritat i cooperació internacional, les educatives i de divulgació
mediambiental o les culturals. Al 2012, ha col·laborat en el desenvolupament d’actuacions
a Bolívia i l’Índia, amb la finalitat de possibilitar l’accés a l’aigua potable a poblacions
desfavorides. I en el terreny de les actuacions educatives, destaca la 26a edició del
programa educatiu mediambiental.
En data 19 de desembre, la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA (AGBAR) va
comunicar la decisió adoptada de formular una Oferta Pública d’Adquisició (OPA) sobre la
totalitat de les accions de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.

B.- EVOLUCIÓ DELS NEGOCIS SOCIALS
El volum total d’aigua facturada ha estat de 10,90 hm3 en el 2012 i la xifra de negocis
assolida és de20,26 milions d’euros, enfront els 20,83 milions d’euros de l’exercici
anterior.
L’evolució de l’activitat de l’aigua ha presentat un comportament positiu al tancament de
2012, arribant a la xifra de 14,1 milions d’euros, malgrat el descens dels ingressos de les
depuradores i d’altres ingressos procedents de l’ACA, juntament amb una menor licitació
pública i un augment del cost de les matèries primeres.
L’EBITDA a 31 de desembre de 2012 s’ha situat en 2,60 milions d’euros, respecte els
3,80 de l’exercici anterior. El resultat d’explotació a 31 de desembre de 2012 ha estat
d’0,97 milions d’euros, enfront als 2,13 milions d’euros de l’exercici 2011, variació
motivada principalment, i segons s’ha fet referència en l’apartat A, per la baixada
unilateral per part de l’ACA dels ingressos per gestió de les depuradores en un 15%, el
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que ha suposat una reducció de 0,7 milions d’euros i, també, per l’eliminació per llei dels
ingressos per indemnització del cànon de l’aigua per import de 0,16 milions d’euros.
A l’exercici 2012 s’ha produït un increment del cost financer net conseqüència de
l’augment de les necessitats de finançament addicional derivades dels increments de
saldo pendent de cobrar de les Administracions i, també, per l’augment del tipus d’interès
efectiu aplicat a les operacions producte de la situació actual en que es troba el mercat
financer.
Addicionalment, s’ha portat a terme compra d’autocartera per import de 0,41 milions
d’euros.
Durant aquest exercici 2012 s’han registrat ingressos financers per import de 0,33 milions
d’euros, dels quals 0,15 corresponen al dividend satisfet per la filial Cassa Aigües i
Depuració S.L.U.
A 31 de desembre de 2012 la plantilla mitjana d’Aigües Sabadell se situa en 102
persones.

C.- RESULTAT NET DE L’EXERCICI
El resultat net de l’exercici després d’impostos ha estat de 0,22 milions d’euros, enfront
els 1,21 milions de l’exercici anterior.

D.- INVERSIONS REALITZADES
A l’exercici 2012 COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA ha comptabilitzat
inversions en immobilitzat material i immaterial per import de 1,56 milions d’euros enfront
dels 2,13 milions d’euros de l’exercici 2011.

E.- COMPOSICIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
El Consell d’Administració, al final de l’exercici, estava format pels següents consellers:
President
En Xavier Bigatà Ribé
Vice-president primer
En Manuel Bustos Garrido
Alcalde de Sabadell
Vice-president segon
Fiduciària del Vallès, SA
Representada per en Lluís Pascual Bacardit
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Secretari conseller
En Carlos Enrich Muls
Consellers representants de les accions classe A
En Joan Manau Valor
En Jordi Ferrer Perarnau
En Francisco Bustos Garrido
En Ricard Estrada Arimón
Consellers representants de les accions classe B
En Joan Llonch Andreu
Na Maria Àngels Bosser Torrens
UNNIM Banc, SA
Representada per en Albert Renté Pujol
Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell
Representada per en Carles Mas Codina
Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell
Representada per en Joan Carles Grau Bedós
La Comissió Executiva està formada pels consellers:
En Xavier Bigatà Ribé
En Jordi Ferrer Perarnau
En Francisco Bustos Garrido
UNNIM Banc, SA
Representada per en Albert Renté Pujol
Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell
Representada per en Joan Carles Grau Bedós
Així mateix com consellers assistents:
Vice-president primer
En Manuel Bustos Garrido (Alcalde de Sabadell)
Vice-president segon
Fiduciària del Vallès, SA (representada per en Lluís Pascual Bacardit)
La Comissió de Direcció està formada pels consellers:
En Xavier Bigatà Ribé
En Manuel Bustos Garrido
Fiduciària del Vallès, SA
Representada per en Lluís Pascual Bacardit
UNNIM Banc, SA
Representada per en Albert Renté Pujol
En Joan Llonch Andreu
En Jordi Ferrer Perarnau
Secretari conseller
En Carlos Enrich Muls
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F.- CONTROL DE LA GESTIÓ
El Consell d’Administració de COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA ha celebrat un
mitjana d’una sessió al mes, on s’han analitzat i debatut les informacions presentades per
la Presidència, la Comissió Executiva, la Comissió de Direcció i la Direcció General, i ha
pres els acords necessaris per al bon funcionament de la Companyia.
El seguiment del dia a dia que contribueix al control i informació constant de la gestió ha
estat a càrrec de la Comissió Executiva i la Comissió de Direcció, que s’han reunit de
forma ordinària dues vegades al mes.
El Comitè d’Auditoria, d’acord al que estableix la legislació vigent per a les societats
cotitzades, ha vingut celebrant reunions periòdiques durant l’exercici i està format per:
President
Mª Àngels Bosser Torrens
Secretari
Fiduciària del Vallès, SA
(Representada per en Lluís Pascual Bacardit)
Vocal
En Jordi Ferrer Perarnau

G.- NEGOCI SOBRE ACCIONS PRÒPIES
A 31 de desembre de 2012 el nombre total d’accions pròpies que té COMPANYIA
D’AIGÜES DE SABADELL, SA és de 27.577 amb un valor d’adquisició de 1.521.850
euros i que representen un 4,39% del seu capital social.
Indirectament, i a través de la seva filial patrimonial Ribatallada, té un total de 1.000
accions per un valor d’adquisició de 65.853 €i que representen un 0,16% del capital social
de l’empresa matriu.

H- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT DE L’EXERCICI
El 18 de gener de 2013, AGBAR ha presentat a la CNMV la sol·licitud d’autorització de
l’OPA sobre la totalitat de les accions de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA.
El 29 de gener de 2013, la CNMV va admetre a tràmit l’OPA presentada per AGBAR
sobre la Companyia d’Aiguës de Sabadell, SA.
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En data 14 de març de 2013, l’Ajuntament de Sabadell comunica que en el Ple de
l’Ajuntament de data 12 de març de 2013 s’han nomenat com a nous representants
municipals:
Vice-president:
Vocals:

Sr. Joan Carles Sánchez Salinas (alcalde)
Sr. Josep Ayuso Raya
Sr. Cristian Sánchez García
Sr. Jordi Ferrer Perarnau
Sr. Josep Abellán Martínez

Aquests nous membres del Consell d’Administració entren en substitució del Sr. Manel
Bustos Garrido, Sr. Francisco Bustos Garrido, Sr. Ricard Estrada Arimón, Sr. Joan Manau
Valor i el Sr. Jordi Ferrer Perarnau, aquest darrer ha estat reelegit.
La Societat ha informat als nous membres del Consell d’Administració del disposat en
l’Article 229 de la Llei de Societats de Capital. Aquests han comunicat que cap d’ells té
participacions i/o exerceix càrrecs en societats amb activitats idèntiques, anàlogues o
complementàries, ja siguin per compte pròpia o aliena.
En la mateixa data de formulació d’aquest Comptes anuals s’acorda repartir un dividend a
compte de l’exercici 2012 de 0,0982 euros per acció.
Des de 31 de desembre de 2012 fins la data de formulació dels presents comptes anuals
no s’han produït fets significatius, tret els esmentats anteriorment, que per la seva
importància hagin de ser mencionats dins els presents comptes anuals.

I- ALTRES INFORMACIONS
Segons l’article 116 bis de la llei del Mercat de Valors, es detalla la següent informació:
El capital social de COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA a 31 de desembre de
2012 està representat per 628.244 accions amb un valor nominal de 12,02 euros
cadascuna, que es troben totalment subscrites i desemborsades.
La distribució és la següent:
Classe Accions
Euros % Capital
----------------------------------------------------------------A
125.649
1.510.300,98
20,00
B

502.595

6.041.191,90

Pàgina 90 de 104

80,00

COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA

Comptes anuals i Informe de Gestió de l’Exercici 2012

------------------------------------------------------628.244
7.551.492,88
100,00
Les de Classe A estan representades per anotacions en compte i són propietat de
l'Ajuntament de Sabadell i confereixen els següents drets polítics:
4. La qualitat d'accionista.
5. Un vot per cada acció a les Juntes Generals de la societat.
6. La representació municipal en el consell d'administració per cinc consellers
designats i substituïts per la corporació. Un d'ells en serà l'alcalde de Sabadell, que
ostenta la vicepresidència primera.
Les de Classe B estan representades per anotacions en compte i són propietat
d’accionistes privats i confereixen els següents drets:
1. La qualitat d'accionista.
2. Un vot per cada acció a les Juntes Generals de la societat.
Totes les accions cotitzen a la Borsa de Valors de Barcelona.
Els accionistes significatius són:
Denominació

% Directe

% Indirecte

% Total

Ajuntament de Sabadell
Banco de Sabadell, SA
BanSabadell Inversió Desenvolupament,
SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Sociedad General de Aguas de
Barcelona, SA
UNNIM BANC, SA
Fiduciaria del Vallès S.A.

23,64
0,000

0,000
5,671

23,64
5,671

5,671

0,000

5,671

0,000

7,255

7,255

10,651

0,000

10,651

7,255
9,144

0,000
0,000

7,255
9,144

* Segons informació de la CNMV a 31.12.12




No existeix cap restricció als drets de vot.
Les normes aplicables al nomenament i substitució dels membres de l’òrgan
d’administració de la societat pels accionistes de la classe A són; la representació en
el consell d’administració de cinc consellers designats i substituïts per la corporació on
un d’ells serà l’alcalde de Sabadell, qui ostenta la vicepresidència primera.
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Per a la resta de nomenaments i substitucions del consell d’administració no
existeixen normes aplicables.
Per a la modificació dels estatuts es necessita aprovació de la junta general amb
anuència municipal.

Formulació, declaració de responsabilitat i signatura de les
comptes anuals informe de gestió de COMPANYIA D'AIGÜES DE
SABADELL, SA corresponent a l’exercici 2012
Els firmants, en qualitat de Consellers de COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA.
manifesten i declaren el següent:
1.- Que els presents Comptes Anuals i Informe de Gestió corresponents a l‘exercici 2012
de COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA. han sigut formulats pel Consell
d’Administració en la seva reunió de 21 de març de 2013 i són firmats a continuació pels
Consellers, en duplicat exemplar, en els terminis que es detallen.
2.- Que els Comptes Anuals formulats estan integrats pel Balanç de Situació, el Compte
de Pèrdues i Guanys, l‘Estat d’Ingressos i despeses reconegudes, l’Estat Total de Canvis
en el Patrimoni Net, l’Estat de Fluxos d’Efectiu i per la Memòria.
I que l’Informe de Gestió igualment formulat incorpora, en secció separada, l’informe
Anual de Govern Corporatiu.
3.- Que als efectes del que disposa l’article 8 del Reial Decret 1362/2007, i fins on arriba
el seu coneixement, els Comptes Anuals elaborats d’acord amb els principis de
comptabilitat aplicats ofereixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de Companyia d’Aigües de Sabadell, SA i que l‘Informe de Gestió inclou un
anàlisi fidel de l’evolució i els resultats empresarials i de la posició de Companyia
d’Aigües de Sabadell, SA, conjuntament amb la descripció dels principals riscos i
incerteses a que s’enfronten.
Sabadell, 21 de març de 2013
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Joan Carles Sánchez Salinas
Vice-president 1r

Fiduciària del Vallès, S.A
representada per Lluís Pascual Bacardit
Vice- President 2 n

Carlos Enrich Muls
Secretari- Conseller

UNNIM BANC, SA
representada per Albert Renté Pujol
Conseller

Joan Llonch Andreu
Conseller

Mª Àngels Bosser Torrens
Conseller

Jordi Ferrer Perarnau
Conseller

Cristian Sánchez García
Conseller

Josep Abellán Martínez
Conseller

Cambra de Comerç i Ind.
De Sabadell representada
per Carles Mas Codina
Conseller

Josep Ayuso Raya
Conseller
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INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME ANUAL DE GOBIERNO
CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 QUE PRESENTA EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL S.A.,
SOBRE LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 61 BIS DEL MERCADO
DE VALORES
1. ENTORNO Y CONTROL DE LA ENTIDAD
1.1 Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y
mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF (ii) su implantación (iii) y su
supervisión.
El sistema de control de la información financiera forma parte del sistema de control
interno general de Companyia d’Aigües de Sabadell S.A. y tiene por objeto proporcionar
una seguridad razonable sobre la fiabilidad de la información financiera publicada. Los
órganos responsables del mismo son el Consejo de Administración, delegándose la
función de supervisión al Comité de Auditoría.
Corresponde al Consejo de Administración la competencia de aprobar la información
financiera que, por su condición de cotizada, deba hacer pública la sociedad con carácter
periódico y la aprobación del seguimiento periódico de los sistemas internos de control.
Además, entre las funciones indelegables del Consejo están las de formular las cuentas
anuales individuales y consolidadas e informes de gestión y someterlas a la aprobación
de la Junta General de Accionistas.
El sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) atribuye al Comité de
Dirección la responsabilidad del diseño, implantación y mantenimiento del mismo.
Dentro del Comité de Dirección, corresponde a la Dirección General el proponer la
definición, actualización y seguimiento del sistema para asegurarse de que funcione de
manera efectiva.
Asimismo, el responsable de cada área de negocio es el que realiza el diseño, revisión y
actualizaciones del sistema de acuerdo con sus propias necesidades y características. La
Dirección General valida que estos diseños y su funcionamiento garanticen el
cumplimiento de los objetivos marcados para asegurar la fiabilidad de la información
financiera que se elabora.
El Comité de Auditoría, según establece el artículo 9 del Reglamento del Consejo de
Administración de Companyia d’Aigües de Sabadell, tiene las siguientes competencias en
relación con el sistema de control interno de la información financiera: conocer el proceso
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de información financiera y los sistemas de control interno de la sociedad; supervisar los
servicios de auditoría interna; proponer al Consejo de Administración, para someterlo a la
Junta General de Accionistas, el nombramiento de auditores externos y mantener la
relación con estos para recibir información sobre las cuestiones que puedan poner en
riesgo su independencia y cualquier otra relacionada con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, así como aquellas comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.
1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la
información financiera, los siguientes elementos: departamentos y/o mecanismos
encargados: (i) del diseño y la revisión de la estructura organizativa; (ii) de definir
claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada
distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existan procedimientos suficientes
para su correcta difusión en la entidad, en especial, en lo relativo al proceso de
elaboración de la información financiera.
El Consejo de Administración de Companyia d’Aigües de Sabadell S.A. asigna la
responsabilidad del diseño y revisión de la estructura organizativa a la Dirección General.
Desde ésta se definen las líneas generales de responsabilidad y autoridad, así como la
revisión de éstas, procedimiento que se encuentra documentado en el organigrama y en
el modelo de procesos.
Adicionalmente existe un procedimiento específico, gestionado por la Dirección de
Servicios Corporativos, que define la misión y objetivos de cada puesto de trabajo y
especifica las diferentes tareas a realizar.
En cuanto al proceso de elaboración de la información financiera, las tareas y funciones a
desarrollar son definidas por la Dirección Financiera y establecen las pautas y
responsabilidades específicas de los procedimientos de cierre.
1.3. Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción,
principios y valores incluidos (indicando si hay menciones específicas al registro
de operaciones y elaboración de la información financiera), órgano encargado de
analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones.
Companyia d’Aigües de Sabadell S.A. dispone de un Reglamento Interno de Conducta,
en vigor desde 2003 y accesible a través de la página web de Aigües Sabadell.
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Este Reglamento Interno de Conducta es de aplicación a cualquier hecho o decisión que
pueda influir de forma sensible en la cotización de los valores emitidos por Companyia
d’Aigües de Sabadell S.A. y que son objeto de negociación en los mercados de valores,
ya sean realizados de forma directa o indirecta por los miembros del Consejo de
Administración, el Secretario del Consejo de Administración, el Director General, los
trabajadores con una relación laboral de carácter especial como personal de alta gestión
o por todos aquellos trabajadores que por la naturaleza de su trabajo intervengan en
actividades relacionadas con los mercados de valores.
Para garantizar la aplicación del Reglamento Interno de Conducta, Companyia d’Aigües
de Sabadell S.A. constituirá un Comité de Ética que velará por su cumplimiento y que
trabajará para resolver las posibles denuncias derivadas de su incumplimiento.
1.4. Canal de denuncias, que permita la comunicación a la Comisión de Auditoría y
Control de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en adición a
eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la
organización, informando en su caso si éste es de naturaleza confidencial.
Se implementará un Canal de Denuncias que recogerá las comunicaciones sobre
posibles irregularidades en el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta.
Se garantizará una absoluta confidencialidad de las comunicaciones recibidas. Serán
gestionadas por el Comité de Ética, reportándolas al Comité de Auditoría quien
dispondrá, finalmente, las posibles actuaciones a llevar a cabo.
1.5. Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado
en la preparación y revisión de la información financiera, así como la evaluación
del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, control interno y
gestión de riesgos.
Dentro de la política de formación continuada de sus empleados y directivos que permite
mantener y potenciar las competencias profesionales necesarias para alcanzar los
objetivos empresariales de presente y futuro de Companyia d’Aigües de Sabadell S.A., la
Dirección de Servicios Corporativos diseña un plan de formación anual que incluye
programas de formación y actualización sobre normativa contable, control interno y
gestión de riesgos, que garantizan que la información reportada a los mercados es fiable
y que se ajusta a la normativa vigente.
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El plan de formación anual contempla las necesidades de formación que la Dirección de
Servicios Corporativos detecta, así como las propuestas directamente por los
responsables de las áreas implicadas en la elaboración de la información financiera. Las
sesiones formativas son desarrolladas por parte de expertos externos y se llevan a cabo
tanto externamente como “In Company”.

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
2.1. Cuáles son las principales características del proceso de identificación de
riesgos, incluyendo los de error o fraude, en cuanto a:
- Si el proceso existe y está documentado.
- Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera,
(existencia y ocurrencia; integridad; valoración; presentación; desglose y
comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué frecuencia.
- La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la posible existencia de estructuras
societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito especial.
- Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos
(operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, medioambientales,
etc.) en la medida que afecten a los estados financieros.
- Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.

Aigües Sabadell y cada una de sus compañías, tienen identificados diversos tipos de
riesgo vinculados a las actividades que realizan y que, en tanto en cuanto puedan
cuantificarse, trata de cubrir con el objetivo de minimizar el efecto de cualquier posible
contingencia.
Dentro de los riesgos identificados (riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio, riesgo de
tipo de interés, riesgo de liquidez, y riesgo de mercado) están los riesgos relacionados
con la fiabilidad de la información financiera. Para su identificación se han definido los
correspondientes procedimientos, que tienen por objeto identificar las cuentas y los
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epígrafes que tienen un riesgo significativo, revisándose una vez detectados a efectos de
establecer su materialidad.
Además se contemplan los posibles riesgos de error en determinados procesos de cierre
(procesos informáticos, políticas contables, etc.) que pueden ser relevantes en la
fiabilidad de la información financiera. El proceso de consolidación se encuentra dentro
de estos posibles riesgos, motivo por el cual se realiza un proceso de control sobre la
correcta identificación del proceso de consolidación y sobre la correcta configuración y
ejecución del proceso. El proceso de identificación de riesgos de error en la información
financiera se efectúa y documenta trimestralmente por parte de la Dirección Financiera y
es supervisado en última instancia por el Comité de Auditoría. Companyia d’Aigües de
Sabadell sigue trabajando para mejorar la detección de posibles riesgos operativos y para
integrarlos en sus sistemas informáticos.
El resto de riesgos identificados son tratados según se explica en el apartado D del
Informe Anual de Gobierno Corporativo, dónde se describe la política general de riesgos
de Aigües Sabadell.
El sistema de identificación y evaluación de riesgos es dinámico, evolucionando a lo largo
del tiempo y adaptándose a cada momento y situación de negocio. La responsabilidad y
supervisión de este sistema recae en el Comité de Auditoría.
3. ACTIVIDADES DE CONTROL
3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la
descripción del SCIIF a publicar en los mercados de valores indicando sus
responsables, así como de documentación descriptiva de los flujos de actividades
y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de
transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los
juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes.
El Área Financiera es la responsable de los procesos de cierre, de la consolidación y de
la elaboración de la información financiera.
Auditoría Interna, analiza y valida que la información elaborada sea fiable y ajustada a la
normativa vigente.
La Dirección General presenta ante el Comité de Auditoría, previo a su aprobación por el
Consejo de Administración y a su publicación, tanto las cuentas anuales como los
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estados financieros trimestrales, así como la información pública periódica, destacando
los aspectos más relevantes y explicando las hipótesis utilizadas para las diferentes
estimaciones o provisiones.
3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de
información (entre otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios,
operación de los mismos, continuidad operativa y segregación de funciones) que
soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y
publicación de la información financiera.
Aigües Sabadell cuenta con una dirección centralizada de sistemas de información.
El acceso a los sistemas de información se gestiona en función de la descripción del
puesto de trabajo, siendo los diferentes responsables de las filiales, los que definen los
perfiles de acceso de cada usuario.
La gestión de los accesos y de los flujos de aprobación está definida en los
procedimientos internos del Área de Sistemas de Información y Organización, así como
las responsabilidades de quienes deben efectuar la gestión y control.
Existen procesos de almacenamiento y copias de seguridad en diferentes lugares, para
prever posibles contingencias, además de procedimientos para evitar que el software
instalado no pueda ser modificado sin permisos específicos.
Asimismo se concreta en una normativa interna el Documento de Seguridad de Ficheros
Automatizados, que es confidencial y da cumplimiento al Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por medio del cual se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

3.3 Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión
de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de
evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que
puedan afectar de modo material a los estados financieros.
No es práctica habitual la externalización a terceros de trabajos que puedan afectar a la
información financiera.
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Aún así, si que se han podido utilizar en alguna ocasión los servicios de expertos
independientes para la elaboración de informes. En el caso de utilización de expertos
independientes, Aigües Sabadell tiene implantados mecanismos de control para validar
las conclusiones de los mismos.
Dentro de Aigües Sabadell, destacan por su posible impacto en los estados financieros
los expertos independientes contratados para la valoración de la participación en
sociedades filiales, y para la valoración de las inversiones inmobiliarias propiedad de
Aigües Sabadell.

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
4.1. Una función específica encargada de definir y mantener actualizadas las
políticas contables (área o departamento de políticas contables), así como resolver
dudas o conflictos derivados de su interpretación, manteniendo una comunicación
fluida con los responsables de las operaciones en la organización, así como un
manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de
las que opera la entidad.
Está responsabilidad recae sobre el área de controlling (dependiente de la Dirección
Financiera), que se encarga, entre otras funciones, de definir y mantener actualizadas las
políticas contables y de responder a las cuestiones y dudas que se produzcan por la
aplicación de la normativa contable. Asimismo se encarga de la comunicación a las
diferentes filiales de los posibles cambios en las políticas contables, determinando que
información debe reportar cada una de las filiales.
En aquellos casos en los que Aigües Sabadell no tiene el control pero sí una influencia
significativa, se realizan los ajustes y reclasificaciones necesarias en los estados
financieros de la asociada con el fin de homogeneizar los criterios contables con los de
Aigües Sabadell.

4.2. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con
formatos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades de la
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entidad o de Aigües Sabadell, que soporten los estados financieros principales y
las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.
Anualmente se fija el calendario de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de
Administración y se envía a los responsables de área y gerentes de las filiales de Aigües
Sabadell, especificando el tipo de información a enviar y las fechas de envío de la
información.
El nivel de detalle de la información contenida en el reporting, varía en función de su
periodicidad (mensual, trimestral, semestral, anual).
La información consolidada se prepara a través de un software específico de
consolidación y se complementa con diversas plantillas de excel automatizadas y
parametrizadas que incorporan información detallada, tanto contable como extracontable,
de ayuda para la gestión.
Aigües Sabadell tiene definido un sistema de reporting que contiene los indicadores clave
de cada una de las áreas de negocio. La Dirección General Adjunta Económica y de
Negocios se encarga de la recogida y coordinación de los datos y los envía una vez
completados a la Dirección General.
5. SUPERVISIÓN DEL MODELO DE FUNCIONAMIENTO.
5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por el Comité de Auditoría,
así como si la entidad cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre
sus competencias la de apoyo al comité en su labor de supervisión del sistema de
control interno, incluyendo el SCIIF, realizada en el ejercicio y del procedimiento
por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la
entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales medidas
correctoras, y si se ha considerado un impacto en la información financiera.
Aigües Sabadell cuenta con una función de Auditoría Interna que reporta directamente al
Comité de Auditoría.
Sus funciones más relevantes son:
-

Asegurar la fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, así
como los medios utilizados para su elaboración.
Revisar la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos en Aigües
Sabadell.
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-

Identificar e informar de posibles errores en los sistemas y procedimientos,
indicando sus causas, y determinando propuestas de mejora.
5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de
cuentas (de acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna
y otros expertos, puedan comunicar a la alta dirección y a la Comisión de Auditoría
y Control o administradores de la entidad las debilidades significativas de control
interno identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o
aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo informará de si
dispone un plan de acción que trate de corregir o mitigar las debilidades
observadas.
El artículo 9 del Reglamento del Consejo de Administración establece las siguientes
competencias del Comité de Auditoría:
-

Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que sean
planteadas por los accionistas en materias de su competencia.
- Proponer al Consejo de Administración, para someterlo a la aprobación de la
Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores externos.
- Supervisar los servicios de Auditoría Interna.
- Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control interno de
la sociedad.
- Mantener la relación con los auditores externos para recibir información sobre las
cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, y cualquier otra
relacionada con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como
aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas
y en las normas técnicas de auditoría.
El Comité de Auditoría mantiene reuniones con el auditor externo de forma periódica y,
en cualquier caso, siempre como consecuencia de la revisión de los estados financieros
resumidos correspondientes al primer y segundo semestre antes de la aprobación de los
mismos, así como antes del Consejo de Administración que formula las cuentas anuales
completas, tanto individuales de la sociedad dominante, como consolidadas de Aigües
Sabadell.
Adicionalmente, mantiene reuniones formales para la planificación del trabajo de auditoría
externa del año en curso, así como para informar de los resultados que han obtenido en
su revisión preliminar antes del cierre del ejercicio social.
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6. SI LA INFORMACIÓN DEL SCIIF REMITIDA A LOS MERCADOS HA SIDO
SOMETIDA A REVISIÓN POR EL AUDITOR EXTERNO, EN CUYO CASO LA ENTIDAD
DEBERÍA INCLUIR EL INFORME CORRESPONDIENTE. EN CASO CONTRARIO,
DEBERÍA INFORMAR DE SUS MOTIVOS.
La información referente al SCIIF no ha sido objeto de revisión por parte del auditor
externo por no ser obligatoria la misma.
Tampoco ha sido sometida a revisión por el auditor externo el resto de la información
contenida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo que forma parte del Informe de
Gestión ya que sólo se somete a revisión la información contable contenida en el mismo.
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COMPTES ANUALS I
INFORME DE GESTIÓ FORMULATS EL
21 DE MARÇ DE 2013
El present exemplar de Comptes Anuals i Informe de Gestió corresponents a l’exercici
acabat el 31 de desembre de 2012 de COMPANYIA D’AIGÜES DE SABADELL, SA, es
formula en 147 fulls de paper timbrat classe 8a, números del OL3463001 a OL3463147
ambdós inclusiu, pel Consell d’Administració en reunió celebrada el dia 21 de març de
2013.
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