PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DE GUSAM, SA

I. OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ
És objecte del present contracte la realització del servei d’auditoria de comptes anuals dels
exercicis 2019 i 2020 de l’empresa GUSAM, SA, que és una empresa que es dedica a la gestió
urbanística i de serveis (cicle integral de l’aigua, deixalleria, neteja d’edificis municipals, escola
bressol i escola d’adults).
El servei a contractar haurà de ser prestat per un auditor autònom (acreditat mitjançant alta IAE) o
una empresa d’auditoria.
El servei haurà de consistir en la realització d’informes d’auditoria financera, en el marc establert
per la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009 de mesures fiscals, financeres i
administratives i pel RDLeg 2/2004 que aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals (arts. 214,
219.3, 220 i 221 respectivament), per tal de verificar l’adequada presentació de la informació
financera i obtenir així, una seguretat raonable sobre si els estats i comptes anuals expressen
fidelment el resultat de la gestió i la situació financera i patrimonial dels exercicis indicats, i la
revisió del Balanç i el Compte de resultats.
Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les normes vigents d’auditoria del sector públic, amb
les prescripcions previstes en el present Plec de Clàusules i amb la metodologia elaborada per la
Intervenció general de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i les directrius específiques que assenyali
aquesta per cada treball.
L’empresa auditora contractada lliurarà els seus informes o treballs finals a GUSAM, SA.
En el transcurs de l’execució de les tasques d’auditoria es diferenciaran les fases següents:
a) Fase de planificació. En aquesta fase l’auditor procedirà a establir els objectius, l’abast i la
metodologia que caldrà seguir per assolir els objectius. Més concretament, comprendrà
l’adquisició del coneixement general de l’empresa, del seu entorn, l’avaluació dels circuits
de control intern, la determinació del risc d’auditoria i, en definitiva, l’aplicació de
qualsevol altre procediment que li permeti determinar la naturalesa, l’abast i el moment
d’execució de la tasca per realitzar, que es documentarà en un programa de treball escrit.
b) Fase d’obtenció d’evidències. En aquesta fase l’auditor obtindrà les evidències suficients i
necessàries, en desenvolupament del pla de treball prèviament determinat, que
garanteixin l’acompliment dels objectius de l’auditoria i que justifiquin la seva opinió sobre
els comptes anuals auditats.
c) Fase de conclusions i de tancament de l’auditoria. En aquesta fase l’auditor procedirà a
revisar la tasca realitzada, l’adequada formalització dels papers de treball i de l’expedient
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d’auditoria en el seu conjunt, i a avaluar si s’han assolit els objectius determinats a la fase
de planificació. Les conclusions d’aquest procés constitueixen la base per a l’emissió de
l’informe.
d) Emissió de l’informe. Per l’aprovació de comptes pel Consell d’Administració resultarà
obligatori disposar d’un esborrany d’opinió d’auditoria el dia abans de l’aprovació.
L’informe d’auditoria expressa l’opinió de l’auditor sobre els comptes anuals, basada en la
tasca realitzada d’acord amb les normes d’auditoria generalment acceptades. Per a
l’emissió d’aquest informe l’auditor disposa d’un model estandarditzat establert a les
normes tècniques d’auditoria emeses per l’ICAC. Addicionalment, les normes tècniques
d’auditoria estableixen l’obligació de l’auditor de comunicar a la societat les debilitats
significatives identificades en el sistema de control intern en el transcurs de la seva tasca i,
quan ho cregui oportú, proposar suggeriments constructius per millorar aquest control,
comunicar debilitats no significatives i qualsevol altre comentari que consideri d’interès.
Aquesta comunicació es realitza mitjançant la Carta o Informe de recomanacions. En
determinats casos l’auditor pot considerar convenient executar una part de la tasca
d’auditoria en una fase preliminar o interina, prèvia al tancament de l’exercici, per realitzar
la seva tasca amb més eficiència o per complir amb el calendari de finalització i lliurament
dels informes.
L’auditoria objecte de contractació té la naturalesa d’auditoria financera, per la qual cosa la seva
finalitat és emetre una opinió sobre els comptes anuals en el seu conjunt, que estan integrats per:
 El balanç de situació
 El compte de pèrdues i guanys
 L’estat de canvis en el patrimoni net
 L’estat de fluxos d’efectiu, quan sigui obligatori
 La memòria, que completa, amplia i comenta la informació continguda en els documents
anteriors. La memòria dels comptes anuals de les societats objecte d’aquesta contractació,
atesa la seva naturalesa d’empreses públiques, poden contenir informació addicional a la
requerida pel Pla General de Comptabilitat, com els estats de liquidació pressupostària, el
detall del romanent de tresoreria o d’altres.
Addicionalment, d’acord amb allò que disposen les normes tècniques d’auditoria, l’auditor ha
d’expressar en el seu informe si la informació comptable que conté l’informe de gestió coincideix
amb la dels comptes anuals auditats.
D’acord amb el contingut de l’article 269 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de societats de capital, i de l’article 5.1.e) del Reial decret
1636/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’auditoria de comptes,
l’auditor haurà de tenir en consideració en el seu informe els incompliments eventuals de la
normativa aplicable a l’entitat auditada que hagués comprovat en el transcurs de la realització de
la seva tasca d’auditoria i que, d’acord amb la norma tècnica sobre el concepte d’importància
relativa, puguin tenir rellevància en la imatge fidel que han de presentar els comptes anuals. Per
tant, tot i no tractar-se d’auditories de compliment de legalitat, atesa la naturalesa d’empreses
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públiques de les societats objecte d’aquesta contractació, l’auditor haurà de conèixer i avaluar la
normativa específica que els és d’aplicació per identificar eventuals incompliments i avaluar-ne els
seus efectes potencials.
II.- DESENVOLUPAMENT I COORDINACIÓ DE LES TASQUES D’AUDITORIA
L’execució de les tasques d’auditoria es durà a terme al domicili de GUSAM, SA, o al lloc que els
seus responsables determinin, amb l’objecte d’afavorir un accés àgil a la informació i
documentació que es requereixi.
La empresa designarà un responsable de les relacions amb els auditors, que s’encarregarà de
garantir la necessària coordinació amb el personal de l’empresa i canalitzarà les sol·licituds i
peticions que els auditors formulin. De comú acord, aquest responsable i els auditors establiran un
calendari de reunions periòdiques que, com a mínim, consistiran en una reunió a la finalització de
cada una de les fases d’execució de la tasca definides a l’apartat I d’aquestes prescripcions
tècniques, i en les qual s’informarà de les principals conclusions obtingudes, dels aspectes
pendents de resoldre, i de la programació de les següents fases de la tasca, i a què podran assistir
també, si el responsable de les relacions amb els auditors ho considera adient, altres persones la
presència de les quals sigui convenient. Independentment d’aquestes reunions programades, el
responsable de les relacions amb els auditors i els auditors podran reunir-se en qualsevol moment
si alguna de les dues parts ho considera oportú, en funció del desenvolupament de la tasca.
Addicionalment, es podrà sol·licitar als auditors la informació que es consideri adient sobre el
desenvolupament de la tasca i programar altres reunions. Qualsevol incidència sorgida en el
transcurs de l’auditoria que, a criteri de l’auditor, pugui afectar significativament la seva opinió
sobre els comptes anuals, haurà de ser comunicada immediatament a aquest responsable,
independentment de la comunicació que l’auditor efectuï a la societat.
Aquestes actuacions de coordinació i seguiment de les auditories per part dels responsables de
GUSAM, SA no podran, en cap cas, interferir en la prestació del servei ni en els criteris
professionals dels auditors, que gaudiran de total independència.
GUSAM, SA podrà tenir accés als papers de treball continguts en els expedients de les auditories
objecte d’aquest contracte, bé en el transcurs de la seva execució, bé un cop finalitzada la tasca.
III. ENTREGA DELS TREBALLS
El període concret per a l’execució dels treball d’auditoria el podran determinar, de comú acord,
l’auditor i GUSAM, SA per tal de complir amb les dates de lliurament d’informes que s’estableixen
als paràgrafs següents.
La formulació dels Comptes Anuals i esborrany informe auditoria s’entregarà abans del 15 de
març. Els informes d’auditoria hauran de ser lliurats abans del 30 de maig de l’exercici següent a
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l’auditat, i els informes o cartes de recomanacions abans del dia 30 d’abril. Prèviament, i amb una
antelació no inferior a set dies naturals, hauran d’haver estat lliurats els esborranys dels informes.
La previsió d’incompliment de qualsevol d’aquests terminis haurà de ser comunicada
immediatament, amb l’explicació de les seves causes, a GUSAM, SA, que en podrà autoritzar
pròrrogues.
L’incompliment dels terminis per causa imputable a l’adjudicatari serà objecte de penalitzacions
que s’especificaran en el contracte corresponent.

IV. CONTINGUT DELS TREBALLS
El corresponent informe d’auditoria s’emetrà seguint allò establert en el Pla d’Auditories i seguint
el següent format:
1.- Informe d’Auditoria Financera.
S’avaluarà si els comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera al
31 de desembre, i dels resultats de les seves operacions i dels recursos que s’han obtingut i aplicat
al llarg de l’exercici, segons les normes i principis comptables generalment acceptats, així com la
seva uniformitat respecte l’exercici anterior. Amb el contingut mínim establert per la Llei 19/1988,
de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, el Reial decret 1636/1990, de 20 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’auditoria de comptes, i per la Llei 12/2010, de 30 de juny, per la
qual es modifica la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes i les normes tècniques
d’auditoria.
Així mateix, comprendrà l’avaluació dels sistemes de control intern, procediments comptables,
administratius i financers, d’organització i autorització, execució i control de les operacions.
Quan sigui aplicable, també es verificarà la concordància de la informació comptable continguda a
l’informe de gestió amb la del compte anual.
S’afegiran els estats financers al 31 de desembre i les notes explicatives i en que es detallaran les
deficiències detectades, recomanacions i conclusions que es derivin del treball efectuat en totes i
cadascuna de les àrees dels estats financers objecte d’examen, s’inclouran també les opinions
professionals sobre l’adequada preparació i presentació dels mateixos, d’acord amb els principis
de comptabilitat que li son aplicables, així com la valoració dels sistemes administratius
comptables i de control financer.
En document annex caldrà informar sobre l’avaluació de solvència a curt i mig termini.

2.- Al·legacions i consolidació d’informes
4

En quant a la despesa: cal verificar el grau de compliment dels requisits legals aplicables a les
contractacions, personal, subvencions i altres de l'exercici pressupostari, amb pronunciament
explícit sobre els terminis de pagament, o durada de la tramitació de les despeses, així com les
sancions d'Hisenda i/o de la Seguretat Social.
En quant als ingressos: el treball contindrà evidència de la comprovació de l’anotació comptable
en els conceptes pressupostaris i comptes extrapressupostaris reflectits en els corresponents
trimestres i en la liquidació de l'exercici pressupostari, i anàlisi de l'eficiència en la gestió dels
ingressos i la seva comptabilització: naixement dels drets (facturació o liquidació), alteracions dels
drets, extinció dels drets i devolució d’ingressos indeguts, agrupant els ingressos, a efectes de la
seva anàlisi, en agrupacions homogènies derivades de la seva naturalesa jurídica i identificats els
expedients o actuacions dintre dels registres comptables i dels conceptes pressupostaris.
En l'informe, caldrà pronunciament explícit, entre d’altres extrems, sobre evidències d’especial risc
en baixes de drets i anàlisi crítica de les dotacions efectuades per deutes de dubtós cobrament
(control del pendent de cobrament i dotació per morositat); mostreig de comptes bancaris i els
corresponents apunts comptables.
A més, els treballs inclouran la revisió, suport i assessorament en la preparació dels estats
financers de l’empresa auditada, i assessorament relatiu al compliment dels requisits legals que els
siguin d’aplicació.
Els treballs inclouran la formulació dels estats de comptes anuals corresponents a l’estat de canvis
en el patrimoni net i la memòria.

V.- EXECUCIÓ DELS TREBALLS
1.

2.
3.

4.

Dels informes definitius o d’auditoria hauran de lliurar-se tres còpies en paper i una en format
PDF (cada un dels arxius haurà de tenir una capacitat inferior a les 10 MB), i dins els calendaris
establerts en el Pla de treball.
Els treballs seran realitzats seguint les normes d’auditoria del sector públic.
L’empresa auditora haurà de presentar a la GUSAM, SA la planificació dels treballs a executar
amb menció expressa de la naturalesa de les proves a realitzar i el sistema de determinació i
selecció del mostreig estadístic.
Els documents de treball dels auditors es posaran a disposició de GUSAM, SA en el moment en
què aquesta ho sol·liciti.

VI.- RECEPCIONS
Al lliurament dels informes es farà la recepció dels mateixos, i en el termini d’un mes s’hi haurà de
donar la conformitat.
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VI.- FACULTAT DE DIRECCIÓ E INSPECCIÓ
GUSAM, SA tindrà facultats de direcció i inspecció i, en tot cas, podrà:
1) Orientar sobre el contingut i abast de la informació que en cada cas es pretén obtenir per
realitzar els treballs.
2) Demanar la documentació que s’inclogui en els documents de treball que donin suport als
informes o auditories per tal de vigilar l’exacte compliment de les condicions i continguts del
present Plec de clàusules.
3) Efectuar el control de qualitat dels informes d’auditories, d’acord amb la normativa de l’IGAE i
la metodologia elaborada per la intervenció.
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