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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA 

INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

Al Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 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 Gabinete Técnico de Auditoria y 
Consultoria, 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 2021 respecte de l’exercici pressupostari 2020, ha auditat els comptes anuals del Consorci de 
les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (en endavant, l’Entitat) que comprenen el balanç a 
31 de desembre de 2020, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu, l'estat de liquidació del pressupost 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 2020, així com dels resultats, dels 
fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost 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. El Consorci ha preparat els seus estats i comptes anuals de 
l’exercici 2020, adaptats a allò disposat per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la 
que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat. El contingut de la memòria 
s’ajusta, en termes generals, a l’esmentada Instrucció de comptabilitat. No obstant això, durant 
el decurs de la revisió efectuada s’han posat de manifest les següents observacions: 

a) Si bé els imports totals que s’inclouen a l’estat d’altres operacions amb l’Entitat o Entitats 
propietàries dels exercicis 2019 i 2020 són correctes, la seva composició és errònia. Els 
ingressos reconeguts en el 2020 directament en el compte del resultat econòmic i 
patrimonial per transferències i subvencions haurien de ser de 5.995.524 euros, en lloc de 
7.272.912 euros (a l’exercici 2019, 5.408.163 euros, en lloc de 6.618.640 euros).  

                                                      
1
  R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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b) Els ingressos reconeguts directament en el patrimoni net per subvencions rebudes 
haurien de ser de 346.598 euros, en lloc de l’import negatiu de 930.789 euros (a l’exercici 
2019, 293.803 euros en lloc d’un import negatiu de 916.074 euros).  

 
c) D’acord amb el previst en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 

l’Administració Local, els fluxos d’efectiu pendents de classificació que s’inclouen a 
l’Estat de fluxos d’efectiu, han de recollir els cobraments i pagaments l’origen dels quals 
es desconeix en el moment d’elaboració de l’esmentat Estat. En aquest sentit cal indicar 
que el Consorci ha considerat a l’Estat de fluxos d’efectiu la totalitat dels cobraments i 
pagaments pendents d’aplicació realitzats durant l’exercici per imports de 31.077 i 34.292 
euros respectivament (63.336 i 61.245 euros respectivament a l’exercici 2019). 
Addicionalment, s’ha considerat com a fluxos d’efectiu d’activitats de gestió un import de 
326.194 euros (207.228 euros a l’exercici 2019) en concepte de cobrament de subvencions 
de capital quan s’haurien d’haver considerat com a fluxos d’efectiu de les activitats 
d’inversió.  

 
2. El valor dels terrenys del recinte de les Drassanes de Barcelona cedit en ús per l’Ajuntament de 

Barcelona, es manté registrat a l’epígraf de Construccions per un import de 32.401.614 euros. 
D’acord amb el previst al Pla General de Comptabilitat adaptat a l’Administració Local s’han 
de registrar en un epígraf específic de Terrenys. 
 

3. L’Ajuntament de Barcelona va cedir en ús al Consorci el recinte de les Drassanes de Barcelona 
per tot el temps de duració del Consorci, amb l’obligació per part del receptor de conservar-lo 
i utilitzar-lo de conformitat a les finalitats estatutàries, segons preveu l’article 44.2 dels estatuts 
del Consorci. La valoració d’aquesta cessió va ser de 76.338.081 euros, dels quals el valor 
atribuït al sòl va ser de 32.401.614 euros. Al 31 de desembre de 2020, l’epígraf del Balanç del 
Consorci “Subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats”, inclou un saldo creditor net 
de 59.642.224 euros, en relació a aquesta cessió. El Consorci ha efectuat aquesta 
comptabilització en base a l’única consideració de que és un organisme públic depenent de la 
Diputació de Barcelona, atès la sectorització aprovada per la IGAE. No obstant, cal introduir 
una segona consideració, que és que el cessionari del recinte inicial va esser l’Ajuntament de 
Barcelona, a la vegada administració pública integrant i també propietària del Consorci. En 
aquest cas, la contrapartida hauria d’haver estat “Patrimoni Inicial”, en lloc de l’epígraf abans 
esmentat. 
En termes de volum de Patrimoni Net del Consorci, aquest canvi no té cap efecte, si bé la seva 
conseqüència seria que no es podrien imputar subvencions de l’immobilitzat al compte del 
resultat econòmico-patrimonial (879 milers d’euros registrats a l’exercici 2020). 
 

4. El Consorci durant els mesos de gener i febrer de 2014 va presentar sol·licitud de rectificació 
de les autoliquidacions d’I.V.A. dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 al considerar que en el 
càlcul de la prorrata no s’hauria d’haver inclòs en el denominador les subvencions rebudes i, 
per tant, el percentatge de deducció hauria d’haver estat més elevat. Aquesta sol·licitud de 
rectificació de les autoliquidacions dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 suposa un import a 

                                                                                                                                                                 
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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retornar a favor del Consorci per import de 2,2 milions d’euros, el qual no es va registrar 
comptablement. 
Durant el mes de maig de 2014 l’Agència Tributària va iniciar actuacions d’inspecció de 
l’I.V.A. de l’exercici 2013. Amb data 3 de març de 2015, l’Agència Tributària va emetre l’acta 
de disconformitat de la inspecció realitzada, essent la quota proposada a retornar al Consorci 
de 58.506 euros més interessos de demora. 
Davant d’aquesta resolució el Consorci va interposar una reclamació econòmico-
administrativa davant del Tribunal Econòmic-Administratiu Central.  
En data 10 de gener de 2020 el Consorci va rebre notificació de la resolució del 18 de 
desembre de 2019 del Tribunal Econòmic-Administratiu Central favorable pel Consorci. 
Posteriorment, en data 5 de juny de 2020 el Consorci va rebre l’acord d’execució de la 
resolució per part de l’Agència Tributària, essent l’import a retornar al Consorci de 2.158.965 
euros, corresponent a principal més interessos de demora, un cop descomptat l’import abonat 
en resolucions anteriors més els corresponents interessos de demora. Aquest va ser cobrat 
mitjançant xec bancari de data 15 de juny de 2020 i 2020 i reconegut en el capítol III del 
pressupost d’ingressos de l’exercici 2020. L’esmentat ingrés s’ha registrat comptablement a la 
comptabilitat financera amb abonament a l’epígraf de patrimoni generat. 
 
Atès que, tant la notificació de resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Central, com la 
posterior notificació d’acord d’execució de l’esmentada resolució per part de l’Agència 
Tributària i el cobrament de la totalitat de l’import es van produir amb anterioritat a la data de 
formulació dels comptes anuals de l’exercici, i considerant que el fet ja existia a 31 de 
desembre de 2019, el Consorci hauria d’haver registrat els efectes comptables de la resolució 
en el tancament de l’exercici 2019. 
En aquest sentit cal indicar, que l’import cobrat de l’Agència Tributària obeeix principalment a 
quotes d’IVA de les obres de reforma del recinte de les Drassanes Reials de Barcelona, les 
quals al considerar-se inicialment com a més cost de la inversió, es van finançar íntegrament 
mitjançant transferències de capital de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de 
Barcelona.   
Durant l’exercici 2020, el Consorci ha reconegut comptablement un passiu a favor de les 
esmentades administracions per l’import corresponent a les quotes d’IVA finançades 
inicialment per transferències de capital al considerar-se com a més cost de la inversió i als 
interessos de demora associats per un import total de 2.012.220 euros, l’esmentat passiu s’ha 
registrat amb càrrec a l’epígraf de patrimoni generat. Cal indicar, que si bé el Consorci ha 
reconegut el dret corresponent al cobrament per part de l’Agència Tributària, no ha registrat 
pressupostàriament els efectes corresponents al reintegrament a favor de les administracions, 
d’aquesta manera, el Resultat Pressupostari, el Romanent de tresoreria i l’estalvi net es troben 
sobrevalorats en 2.012.220 euros.   
 
Addicionalment, cal indicar que al tancament de l’exercici 2020, resta pendent de 
comptabilitzar la baixa d’immobilitzat pel valor net comptable del IVA activat inicialment i 
que ha estat recuperat. Aquesta baixa es registrarà amb càrrec a l’epígraf de resultats d’exercicis 
anteriors, atès que les subvencions de capital rebudes de les administracions es van registrar 
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comptablement en el compte del resultat econòmic-patrimonial d’acord amb el que preveia 
l’anterior ICAL. 
 

 
Hem dut a terme la nostra auditoria, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Gabinete 
Técnico de Auditoria y Consultoria, 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, 
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 s’ha considerat com a 
qüestió clau l’aplicació de les transferències corrents rebudes al finançament de les operacions del 
Consorci: 

a) Descripció: Els costos per la prestació de les activitats de l’entitat es financen 
majoritàriament amb aportacions en forma de transferències corrents de les entitats 
consorciades, mantenint l’equilibri econòmic i financer del Consorci. 

S’ha considerat com a qüestió clau de l’auditoria acreditar  que aquestes transferències 
corrents s’apliquen efectivament al finançament de les operacions de l’Entitat, d’acord 
amb les funcions establertes als seus Estatuts.  Les despeses incorregudes en l’execució 
d’aquestes operacions són intensives en personal i en la compra de béns i serveis. 

b) Procediments realitzats: Per garantir la integritat i el correcte meritament de les despeses 
registrades en concepte de personal i compra de béns i serveis, els nostres principals 
procediments d’auditoria han inclòs, entre d’altres: Anàlisi de la raonabilitat de les 
despeses comptabilitzades mitjançant proves de revisió analítica, anàlisi dels controls 
implementats per l’Entitat per garantir la integritat i el correcte meritament de les 
despeses, revisió del càlcul dels imports periodificats en concepte de despeses de 
personal meritades i no vençudes a 31 de desembre de 2020, revisió d’una mostra de 
rebuts de nòmines, revisió d’una mostra de factures de despeses comptabilitzades i 
circularització a creditors. 
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Responsabilitat de la Comissió Executiva en relació als comptes anuals 

La Comissió Executiva  del Consorci és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts, de 
manera que expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats, dels 
fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost, 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, deguda a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, la Comissió Executiva 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 Gabinete Técnico de Auditoria y 
Consultoria, S.L. 

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. 
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• 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 Gerència 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. 

 

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 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. 

 

1. Al·legacions rebudes  

L’Entitat ha presentat un escrit d’al·legacions, signat en data 26 de juliol de 2021, adreçat a la 
Intervenció General de la Diputació. L’escrit d’al·legacions s’adjunta a aquest Informe, si bé la 
documentació annexa a les al·legacions, si existeix, no s’incorpora, restant a l’arxiu d’aquesta 
Intervenció. 

 

2. Tractament de les al·legacions 

Les al·legacions formulades han estat objecte d’anàlisi i valoració. En base a aquestes s’ha 
corregit  la nota inclosa en Presentació dels comptes anuals, de l’apartat Fonament de l’opinió amb 

excepcions, relativa a la incidència de l’estat de fluxos d’efectiu, al disposar de l’origen dels 
pagaments i cobraments pendents d’aplicació. 

La resta de l’informe provisional no s’ha vist alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses 

Pàgina 7
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



 

 

 

  

 

 

són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els 
judicis que en elles s’hi exposen. 

 

10 de setembre de 2021 (*) 

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



Pàgina 11
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 12
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 13
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 14
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 15
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 16
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 17
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 18
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 19
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 20
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 21
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   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): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 88
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 89
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 90
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 91
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 92
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 93
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 94
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 95
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 96
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 97
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
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DRASSANES REIALS 

Av. de les Drassanes, s/n.   08001 Barcelona 
Tel. 00 34 933 429 920 
www.mmb.cat     informacio@mmb.cat 
CIF  P5800029J Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 

 

Al·legacions  a la secció de Fonament de l’opinió amb excepcions  de informe 

d’auditoria de comptes anuals emès per la Intervenció General de la Diputació de 

Barcelona 

 
 
Fonament de l’opinió amb excepcions: 
 
1 a) Si bé els imports totals que s’inclouen a l’estat d’altres operacions amb l’Entitat o Entitats propietàries dels 
exercicis 2019 i 2020 són correctes, la seva composició és errònia. Els ingressos reconeguts en el 2020 directament en el 
compte del resultat econòmic i patrimonial per transferències i subvencions haurien de ser de 5.995.524 euros, en lloc de 
7.272.912 euros. Els ingressos reconeguts directament en el patrimoni net per subvencions rebudes haurien de ser de 
346.598 euros, en lloc de l’import negatiu de 930.789 euros. 

 
D’acord amb les dades que consten a la comptabilitat en data 31 de desembre de 2020 
 
Comptabilitat financera 
 

Compte  Import 
  7500 5.995.524,51 
 

entitats propietàries 

7501 36.800,00 
 

de la resta d'entitats 

    75300 1.277.387,40 
 

entitats propietàries 

75301 2.885,50 
 

de la resta d'entitats 
 
 
Comptabilitat pressupostària 
 
Eco. Descripció Drets reconeguts nets Drets reconeguts nets 

42190 Transferència corrent de l'Autoritat 
Portuària De Barcelona 

250.000,00  

45080 Subvencions corrents de l’ Admón General 
de la C.A 

 30.200,00 

46100 Transferència corrent Diputació De 
Barcelona 

5.350.000,00  

46200 Transferència corrent Ajuntament De 
Barcelona 

395.524,51  

48100 Xarxa de Museus de la Costa Catalana  6.000,00 

  5.995.524,51 36.200,00 

 
 
La diferència de 600,00 € entre els drets reconeguts nets i el compte 7501 de la financera 
correspon a un ingrés diferit de la Xarxa de Museus Marítims de la costa catalana 
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Els ingressos reconeguts en el patrimoni net per subvencions rebudes correspon als 
moviments dels comptes justificats a la pàgina 38 de la memòria: 
 
Detall de l’import de les subvencions rebudes que ha estat traslladat a Patrimoni Net: 
 

   

2020 2019 

94 4. Subvencions rebudes     

  

  

    

  Drets reconeguts nets pressupostaris     

  

 

Capítol VII 365.971,23 207.227,72 

  Ajustos no pressupostaris     

  
 

Desviació positiva de finançament projectes -86.575,52   

  

 

Desviació negativa de finançament projectes 67.202,58 86.575,52 

  TOTAL INGRESSOS 346.598,29 293.803,24 

  

  

    

84 4. Subvencions rebudes     

  

  

    

  Amortització edifici Drassanes cedit 878.729,33 878.729,33 

  Amortització subvencions rebudes  401.543,57 334.033,76 

  TOTAL DESPESES 1.280.272,90 1.212.763,09 

  

  

    

13   TOTAL SUBVENCIONS REBUDES -933.674,61 -918.959,85 

 
 
1 b) D’acord amb el previst en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local, els fluxos 
d’efectiu pendents de classificació que s’inclouen a l’Estat de fluxos d’efectiu, han de recollir els cobraments i pagaments 
l’origen dels quals es desconeix en el moment d’elaboració de l’esmentat Estat. En aquest sentit cal indicar que el 
Consorci ha considerat a l’Estat de fluxos d’efectiu cobraments i pagaments pendents d’aplicació per imports de 31.077 i 
34.292 euros respectivament, dels quals desconeixem el seu origen. Addicionalment, s’ha considerat com a fluxos d’efectiu 
d’activitats de gestió un import de 326.194 euros en concepte de cobrament de subvencions de capital quan s’haurien 
d’haver considerat com a fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió 
 

Ens remetem al manual de la Diputació de Barcelona SICALWIN Comptes anuals i 
Rendició de comptes 2015 (Data d’edició novembre 2016) 
 
2.6.4. Fluxes d’efectiu pendents de classificació. 
Aquest part de l’Estat de Fluxes d’Efectiu (EFE) recull els cobraments i pagaments l’origen dels quals és 
desconegut, i els quals s’hauran reconegut en comptes de partides pendents d’aplicació. En concret: 
 

Apartat I – Cobraments pendents d’aplicació: es calcularà prenent els cobraments de l’exercici 
realitzats en els conceptes no pressupostaris 30XXX i 40XXX, incloses les operacions gravades amb 
ordinals de tresoreria lligats als comptes PGCP 575 i 574. 
 
Apartat J – Pagaments pendents d’aplicació: inclourà els pagaments realitzats durant l’exercici en els 
conceptes no pressupostaris 30XXX i 40XXX, inclosos els registrats en ordinals de tresoreria lligats als 
comptes PGCP 575 i 574. 
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2.6.1. Fluxes d’efectiu de les activitats de gestió 

 
L’apartat A de Cobraments es calcula amb la suma dels següents acumulats: 

1. Ingressos tributaris i urbanístics: cobraments pressupostaris dels capítols 1 i 2 de pressupost 
corrent i tancat. 
2. Transferències i subvencions rebudes: cobraments pressupostaris de capítols 4 i 7 tant de corrent 
com de tancats. 
3. Vendes netes i prestacions de serveis: cobraments pressupostaris de capítol 3 de corrent i tancats. 
4. Gestió de recursos recaptats per compte d’altres ens: cobraments no pressupostaris de ROE 
(recursos d’altres ens) calculats de la mateixa manera que el total de cobraments no pressupostaris 
del formulari F1.1.9., amb la diferència que en aquest estat s’inclouen les operacions gravades en 
ordinals de tresoreria enllaçats a comptes del PGCP 575 i 574. 
5. Interessos i dividends cobrats: cobraments pressupostaris de capítol 5 de corrent i tancats. 
22 
6. Altres cobraments: cobraments no pressupostaris calculats de la mateixa manera que al formulari 
F1.1.9, però amb la diferència de que en aquest estat s’inclouen les operacions gravades en ordinals 
de tresoreria enllaçats a comptes del PGCP 575 i 574. A aquests cobraments se’ls ha de restar els de 
l’apartat 4 de ROE. 

 
2.6.2. Fluxes d’efectiu de les activitats d’inversió 

Aquest estat agrupa els cobraments i pagaments per operacions de venda i adquisició d’actius no 
corrents i altres inversions no vinculades al cicle de les activitats de la gestió ordinària dels ens 
públics. En aquest sentit, els cobraments i pagaments d’aquest apartat derivaran d’operacions amb 
immobilitzat material, intangible, inversions immobiliàries, actius en estat de venda i en general 
inversions financeres a llarg i a curt termini, exceptuant les que s’hagin qualificat com equivalents a 
l’efectiu. 

 

el Consorci ha considerat a l’Estat de fluxos d’efectiu cobraments i pagaments pendents d’aplicació per 
imports de 31.077 i 34.292 euros respectivament, dels quals desconeixem el seu origen  
 
Entre la informació facilitada als auditors hi consta el registre comptable d’aquests imports: 
 
Comptes no pressupostaris 
 

30001 Ing. En caixa pendents d'aplicació 0,00 0,00 0,00 

30002 Ing. En comptes operatius pendents d'aplicació 306,00 306,00 0,00 

30003 Ing. En comptes restringuits pendents d'aplicació 26.973,38 32.101,32 5.127,94 

30005 Ing. D'entitats col·laboradores pendents d'aplicació 0,00 0,00 0,00 

40001 Pagaments pendents d'aplicar 7.012,35 7.012,35 0,00 

42000 Provisions de fons per bestretes de caixa fixa pendents de j 0,00 

45000 Lliuraments per provisions de fons 0,00 

45900 Lliuraments diferits 0,00 0,00 0,00 

     

  
34.291,73 39.419,67 5.127,94 

   
-8.342,94 

 

   
31.076,73 

  

Imports registrats d’exercicis tancats 
 
Núm. operac. Data oper. Cod. oper. Fase Data doc. Deure (pag.) Haver (ingr.) Saldo Total 

320180001114 01/01/2020 400 ABC 28/12/2018 0,00 108,43 108,43 

320190000262 01/01/2020 400 ABC 31/03/2019 0,00 26,00 134,43 

320190000328 01/01/2020 400 ABC 30/04/2019 0,00 57,76 192,19 

Pàgina 163
Codi Segur de Verificació (CSV): 84074b471e9cbc07933e   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



 

4 / 6 

320190000479 01/01/2020 400 ABC 30/06/2019 0,00 1.468,41 1.660,60 

320190000487 01/01/2020 400 ABC 30/06/2019 0,00 26,17 1.686,77 

320190000621 01/01/2020 400 ABC 31/07/2019 0,00 450,00 2.136,77 

320190000700 01/01/2020 400 ABC 30/09/2019 0,00 300,00 2.436,77 

320190000779 01/01/2020 400 ABC 31/10/2019 0,00 780,00 3.216,77 

320190000863 01/01/2020 400 ABC 29/11/2019 0,00 280,00 3.496,77 

320190000895 01/01/2020 400 ABC  0,00 298,67 3.795,44 

320190000999 01/01/2020 400 ABC 30/12/2019 0,00 4.547,50 8.342,94 

 
 
Al·legacions terreny 
 
2. El valor dels terrenys del recinte de les Drassanes de Barcelona cedit en ús per l’Ajuntament de Barcelona, es 
manté registrat a l’epígraf de Construccions per un import de 32.401.614 euros. D’acord amb el previst al Pla General 
de Comptabilitat adaptat a l’Administració Local s’han de registrar en un epígraf específic de Terrenys. 

 
Pendent de reclassificar 
 
 
Al·legacions recinte Drassanes 
 
3. L’Ajuntament de Barcelona va cedir en ús al Consorci el recinte de les Drassanes de Barcelona per tot el temps 
de duració del Consorci, amb l’obligació per part del receptor de conservar-lo i utilitzar-lo de conformitat a les finalitats 
estatutàries, segons preveu l’article 44.2 dels estatuts del Consorci. La valoració d’aquesta cessió va ser de 76.338.081 
euros, dels quals el valor atribuït al sòl va ser de 32.401.614 euros. Al 31 de desembre de 2020, l’epígraf del Balanç 
del Consorci “Subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats”, inclou un saldo creditor net de 59.642.224 euros, en 
relació a aquesta cessió. El Consorci ha efectuat aquesta comptabilització en base a l’única consideració de que és un 
organisme públic depenent de la Diputació de Barcelona, atès la sectorització aprovada per la IGAE. No obstant, cal 
introduir una segona consideració, que és que el cessionari del recinte inicial va esser l’Ajuntament de Barcelona, a la 
vegada administració pública integrant i també propietària del Consorci. En aquest cas, la contrapartida hauria d’haver 
estat “Patrimoni Inicial”, en lloc de l’epígraf abans esmentat. 
En termes de volum de Patrimoni Net del Consorci, aquest canvi no té cap efecte, si bé la seva conseqüència seria que no 
es podrien imputar subvencions de l’immobilitzat al compte del resultat econòmico-patrimonial (879 milers d’euros 
registrats a l’exercici 2020). 

 

 
Des de l’exercici 2015 s’ha mantingut el mateix criteri  d’imputar-lo a subvencions rebudes 
pendents d’imputar a resultats, fins l’exercici 2014 estava registrat com a patrimoni rebut 
en cessió. 
 
En el supòsit de liquidació del Consorci a 31 de desembre de 2020 el valor net comptable 
de l’immoble ( edifici més sòl), registrat a l’inventari,  a retornar al cessionari seria de 
82.409.145,83 €  
 
 
Al·legacions IVA 2013 
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4. El Consorci durant els mesos de gener i febrer de 2014 va presentar sol·licitud de rectificació de les 

autoliquidacions d’I.V.A. dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 al considerar que en el càlcul de la prorrata no 

s’hauria d’haver inclòs en el denominador les subvencions rebudes i, per tant, el percentatge de deducció hauria d’haver 

estat més elevat. Aquesta sol·licitud de rectificació de les autoliquidacions dels exercicis 2010, 2011, 2012 i 2013 

suposa un import a retornar a favor del Consorci per import de 2,2 milions d’euros, el qual no es va registrar 

comptablement. 

(...) 
 
Durant l’exercici 2020, el Consorci ha reconegut comptablement un passiu a favor de les esmentades administracions per 

l’import corresponent a les quotes d’IVA finançades inicialment per transferències de capital al considerar-se com a més 

cost de la inversió i als interessos de demora associats per un import total de 2.012.220 euros, l’esmentat passiu s’ha 

registrat amb càrrec a l’epígraf de patrimoni generat. Cal indicar, que si bé el Consorci ha reconegut el dret corresponent 

al cobrament per part de l’Agència Tributària, no ha registrat pressupostàriament els efectes corresponents al 

reintegrament a favor de les administracions, d’aquesta manera, el Resultat Pressupostari, el Romanent de tresoreria i 

l’estalvi net es troben sobrevalorats en 2.012.220 euros.   

 

Addicionalment, cal indicar que al tancament de l’exercici 2020, resta pendent de comptabilitzar la baixa 

d’immobilitzat pel valor net comptable del IVA activat inicialment i que ha estat recuperat. Aquesta baixa es registrarà 

amb càrrec a l’epígraf de resultats d’exercicis anteriors, atès que les subvencions de capital rebudes de les administracions 

es van registrar comptablement en el compte del resultat econòmic-patrimonial d’acord amb el que preveia l’anterior 

ICAL. 

 

Es facilità als auditors còpia dels dictàmens del Consell General de data 8 d’abril de 2021 

de 

· VNIS 40/2021 Modificació pressupostària 02/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari, 

finançat amb RLT per fer front a la devolució prorrata IVA 2013 agents finançadors 

inversions rehabilitació Drassanes 2009-2013 

· VNIS 41/2021 Reconeixement deute agents finançadors obres rehabilitació Drassanes 

2009-2013 per devolució prorrata IVA inversions 

 

A la pàgina 87 de la memòria s’ha fet constar 

 

“28. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 
El Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona  
aprovà, en la sessió celebrada el 8 d’abril de 2021, retornar als agents finançadors 
l’excés de finançament motivat per la resolució del TEAC que reconeix el dret a deduir les 
quotes d’IVA de les obres de rehabilitació de les Drassanes activades l’exercici 2013, 
corresponents als exercicis 2009 i al 2013 i els interessos del període abonats per 
Hisenda,  condicionant  la devolució a l’aprovació definitiva de la modificació 
pressupostària 02/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent 
líquid de tresoreria. 
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En paral·lel resta pendent fer una baixa d’immobilitzat per import de 1.636.990,37 € 
contra resultats d’exercicis anteriors, minorant el total d’actiu i passiu en el mateix import.” 
 

Joan Ramon 

Pastor Milan - 
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(SIG)
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