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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA 
INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Al Patronat de la Fundació Privada Palau i a la Presidència de la Diputació de Barcelona. 

Opinió amb excepcions  

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei de 
Control Financer, amb la col·laboració de la firma d’auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. (en 
virtut de l’Acord marc d’empreses auditores per a la realització de treballs de control financer per tal de 
col·laborar i donar suport a l’òrgan interventor, expedient 2017/0009721), en compliment de l’establert 
en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals1 relatiu a l’exercici del control intern, en el 
Reial decret 424/20172, i en el Pla anual de control financer a efectuar durant el 2020 respecte de 
l’exercici pressupostari 2019, ha auditat els comptes anuals de la Fundació Privada Palau (en endavant, 
l’Entitat) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte del resultat econòmic 
patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net  i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat 
en l'esmentada data. 
Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en la secció Fonament de l’opinió amb excepcions 
del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat a 31 de desembre de 2019, així com dels resultats 
corresponents a l’exercici anual finalitzat en l’esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables i 
pressupostaris en ell continguts. 

Fonament de l’opinió amb excepcions  

1. Presentació dels Comptes anuals 
 
La Fundació ha elaborat els comptes anuals de l'exercici 2018 d'acord amb l'establert en el Decret 
259/2008, de 23 de desembre, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, pel qual 
s'aprova el nou Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya. Durant el decurs de la revisió efectuada s’ha posat de manifest el següent: 
 

• Tal i com es detalla a les notes 2.7 i 11.1 de la memòria, a l’exercici 2019 s’han efectuat ajustos 
per correccions d’errors de l’exercici 2016 i anteriors. Tanmateix, no s’han modificat les xifres 
afectades en la informació comparativa dels exercicis als quals afecten els errors indicats, i que 
s’hauria d’haver fet segons preveu a la norma de registre i valoració 21a. Canvis en criteris 
comptables, errors i estimacions comptables per les entitats de dimensió mitjana i de dimensió 
reduïda. 

                                                   
1  R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
2  Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
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• En l’Estat de canvis en el Patrimoni net les correccions indicades anteriorment, no es 
presenten correctament com ajustament per errors dels exercicis 2016 i anteriors, si no que es 
presenten com a “altres variacions del patrimoni net” de l’exercici 2019.  

• En la nota 4.1. s’observa que no es detalla el coeficient d’amortització aplicat a les cessions 
d’ús registrades en l’epígraf de l’immobilitzat intangible. 

• En la nota 17.2 s’indica que en aquest exercici 2019 no hi ha hagut canvis en la composició del 
Patronat. En l’acta del Patronat del dia 23 de juliol de 2019, en sessió extraordinària, s’aprova 
la substitució del vicepresident Martí Pujol (representat de la diputació) pel Sr Ferran Mascarell 
Canalda. 

• La Diputació de Barcelona presta una sèrie de serveis de forma gratuïta a la Fundació, per al 
desenvolupament de la seva activitat, a l’igual que l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
Aquests serveis, a diferència d’exercicis anteriors, no es troben quantificats ni s’informa en la 
memòria de l’exercici 2019. 

 
2. Actius cedits en ús 

 
Com s’indica a les notes 4.1 i 5 de la memòria, la Fundació té registrat dintre de l’immobilitzat 
intangible, com a drets sobre béns cedits en ús, el valor venal de les construccions i del sòl de dos 
immobles cedits a la Fundació, amb caràcter gratuït i indefinit, per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la 
Diputació de Barcelona. 
D’acord amb el previst a la Resolució de 28 de maig de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 
de Comptes per la que es dicten normes de registre, valoració i informació a incloure en la memòria del 
immobilitzat intangible, al ser la cessió d’ús de caràcter indefinit, s’haurien de registrar els actius d’acord 
amb la seva naturalesa, en aquest cas dintre de l’immobilitzat material com a terrenys i construccions.  
 
3. Saldos deutors amb administracions públiques 
 
La Fundació manté a 31 de desembre de 2019 un import de 45.296,62 euros corresponent a la 
liquidació d’IVA de l’exercici 2017. En data 20 de març de 2019 l’Agència Tributaria va notificar a la 
Fundació una proposta de liquidació, reconeixent un import de 6.768,62 euros (import cobrat al 2019), 
al considerar que l’entitat ha d’aplicar la prorrata general i no la de sectors diferenciats com està 
aplicant la Fundació. 
En data 17 d’abril de 2019 la Fundació va interposar reclamació econòmic-administrativa davant el 
TEARC impugnant la notificació rebuda i sense encara haver obtingut resposta a la data del present 
informe. Atenent a que els assessors fiscal de la Fundació, estimen que hi ha un 50% de probabilitat de 
que no prosperi el recurs, l’entitat hauria d’haver deteriorat l’import no reconegut per l’Agència 
tributària per import de 45.296,62 euros. En conseqüència, l’actiu del balanç de situació i el resultat de 
l’exercici 2018 es troben sobrevalorat en un import de 45.296,62 euros i l’actiu del balanç de situació i 
els resultats d’exercicis anteriors sobrevalorats a 31 de desembre de 2019 en el mateix import. 
 
4. Resolució recurs iva 2011-2012 
 
En data 24 d’octubre de 2018 es va notificar a la Fundació la resolució del Tribunal Econòmic-
Administratiu Regional de Catalunya en relació al recurs presentat per la Fundació en relació a les 
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liquidacions d’IVA dels  exercicis 2011 i 2012 en la qual s’estima les al·legacions presentades per la 
Fundació i s’acorda la devolució per part de l’Agència tributària de les liquidacions d’IVA més els 
interessos de demora corresponents. En data 17 de gener de 2019 la Fundació va rebre la devolució de 
l’IVA de l’exercici 2011 i 2012 per imports de 87,5 milers d’euros i 87 milers d’euros respectivament. 
Com s’indica a la nota 10.3 de la memòria, s’ha registrar contra resultats d’exercicis anteriors un import 
de 152.925,57 euros (76.718,69 euros corresponents a l’Iva del 2011 i 76.208,88 euros corresponents a 
l’Iva del 2012). Tanmateix s’han registrat com a ingressos financers de l’exercici 2019 un import de 
21.598,12 pels interessos de demora de les devolucions d’IVA corresponents als exercicis 2011 i 2012 
que s’haurien d’haver registrat com a resultats d’exercicis anteriors. 
 
5. Periodificacions d’actiu a curt termini  
 
S’inclou com Ajustos per periodificació d’actiu, un import de 19,3 milers d’euros corresponents a 
exemplars del IV volum sobre Picasso destinat per la Fundació a atencions protocol·làries. Atenent a 
l’antiguitat, naturalesa i destí de les obres, aquestes haurien de registrar-se com a existències i ser 
objecte de deteriorament, amb el mateix criteri que l’aplicat per la Fundació per la resta de llibres. Els 
ajustos per periodificació i el resultat d’exercicis anteriors es troben sobrevalorats en un import de 19,3 
miler d’euros a 31 de desembre de 2018 i 2019.   
 
6. Subvencions de capital 

 
L’entitat disposa d’un registre extracomptable on té identificades les inversions finançades amb 
subvencions de capital. Tanmateix, un import aproximat de 59 mil euros de subvencions de capital no 
es trobarien correlacionades amb els actius. Aquest aspecte suposa una limitació a l’abast en relació a 
pronunciar-nos sobre el saldo de les subvencions de capital a 31 de desembre de 2019 i la necessitat o 
no de procedir a la corresponent regularització. 
 
Hem dut a terme la nostra auditoria, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Faura-Casas, 
Auditors Consultors, S.L., de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant 
en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 

 
Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica i protecció de la 
independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a 
l’Estat, segons exigeix la normativa. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a la nostra opinió amb excepcions. 

Qüestions clau d’auditoria  

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han 
estat de major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes 
qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, 
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i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre 
aquestes qüestions.  

A banda de les qüestions descrites en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions, hem considerat que no 
existeixen altres riscos significatius que hagin de ser comunicats en l'informe.  

No obstant això, entenem que cal incloure una explicació sobre la situació actual de les reclamacions de 
l’IVA dels exercicis 2013 i 2014. En relació a l’IVA dels exercicis mencionats anteriorment, en data 24 
d’octubre de 2018 es va rebre resolució desestimatòria sobre les reclamacions efectuades per la 
Fundació davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya en relació a les 
liquidacions d’IVA dels exercicis 2013 i 2014. L’Agència tributària considerava que l’entitat havia 
d’aplicar la prorrata general i no la de sectors diferenciats, al considerar que d’acord a la naturalesa de 
l’entitat i el previst a l’article 20.u.14.b) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit, les entrades al Museu, seria una operació exempta de l’Impost.  

Així mateix, en relació a aquest procediments, d’acord amb la informació facilitada pels assessors fiscals 
de la Fundació, es va interposar demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i en 
data juliol de 2019 es va emetre sentència estimatòria i determinant que no cal considerar a la Fundació 
com una entitat de caràcter social de l’art. 20 tres de l’IVA, amb les conseqüències que correspongui en 
quan a no considerar exemptes les prestacions culturals realitzades per l’entitat i poder deduir-se les 
quotes d’IVA suportat. A data del present informe no tenim constància que s’hagi rebut cap notificació 
de pagament per part de l’AEAT. Els imports reclamats per la Fundació són per import de 80 mil 
euros i 59 euros respectivament. 

Responsabilitat del Patronat en relació als comptes anuals 

 

El Patronat de la Fundació  és responsable de la formulació i aprovació dels comptes anuals adjunts, de 
manera que expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats i 
dels fluxos d’efectiu, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable, i del 
control intern que consideri necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d'incorrecció material, degut a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, el Patronat és responsable de la valoració de la capacitat de 
l'Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions 
relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable de gestió continuada 
excepte si existeix la intenció o l'obligació legal de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions o 
bé no existeixi una altra alternativa realista. 

Responsabilitat de l’auditor en relació als comptes anuals  

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan 
lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que contingui la 
nostra opinió, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, 
S.L. 
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Seguretat raonable és un grau alt de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al sector públic 
vigent sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o 
error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement 
que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria conforme amb aquesta normativa reguladora, apliquem el nostre judici 
professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota la seva execució. També: 

• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o 
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per a respondre a aquests riscos i obtenim 
evidència d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra opinió. El 
risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una 
incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la 
finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions 
comptables i la corresponent informació revelada per l'òrgan de gestió. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per l’òrgan de gestió (denominació segons el règim 
jurídic aplicable) del principi comptable de gestió continuada i, basant-nos en l'evidència 
d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb 
fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per a 
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es 
requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació 
revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una 
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la 
data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la 
causa que l'entitat deixi de continuar la seva activitat (de ser una empresa en funcionament). 

• Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una 
manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

 

Ens comuniquem amb la Direcció en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de 
realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol 
deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a l'òrgan de govern de l'entitat, determinem 
les que han estat de la major rellevància en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, 
en conseqüència, les qüestions clau de l'auditoria. 
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Tràmit d’al·legacions 

 

D’acord amb l’establert a l’article 48 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona 
es va donar trasllat de l’informe provisional a la Direcció/Gerència de l’Entitat, atorgant un termini de 
10 dies hàbils per tal que es presentessin les al·legacions o puntualitzacions que es consideressin 
adients. 

 

Al·legacions rebudes  

No s’han rebut al·legacions en relació a les excepcions que figuren en l’apartat “Fonaments de 
l’opinió favorable amb excepcions” 

5 d’octubre de 2020 (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) D’acord amb la NIA-ES-SP 1700 R, la data d'informe és aquella en la qual s’hagi obtingut substancialment l'evidència suficient i adequada, és a 
dir quan ja es tingui una opinió formada per haver-se realitzat totes les proves previstes i posterior a la de formulació dels comptes objecte 
d'auditoria, i les persones amb autoritat reconeguda han manifestat que assumeixen la responsabilitat d'aquests estats financers. 
Aquesta disposició es fa extensiva als treballs de control financer amb col·laboració amb firmes d’auditoria, considerant com a data de l’informe la 
del memoràndum de conclusions per a l’emissió de l’opinió d’auditoria tramés per la firma.  
 
La signatura d’aquest document correspon única i exclusivament a l’informe d’opinió d’auditoria, i en cap cas als comptes anuals i al·legacions (si 
és el cas) de l’ens auditat, que s’adjunten. 
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Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 22
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 23
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 24
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 25
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 26
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 27
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 28
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 29
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 30
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 31
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 32
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 33
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 34
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 35
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 36
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 37
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 38
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 39
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 40
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 41
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 42
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 43
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 44
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 45
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 46
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 47
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 48
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 49
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 50
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 51
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 52
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 53
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 54
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 55
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 56
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 57
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 58
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 59
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 60
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 61
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 62
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 63
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 64
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 65
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 66
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 67
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 68
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 69
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 70
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 71
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 72
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 73
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 74
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 75
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 76
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 77
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 78
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 79
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 80
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 81
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 82
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 83
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 84
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 85
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 86
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 87
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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Pàgina 88
Codi Segur de Verificació (CSV): 46f9ddf5413b264acd8b   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.


