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OPINIÓ D’AUDITORIA 

 
INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DEL CONSORCI DE LES DRASSANES 

REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018 

 

 
I. Introducció 

 

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei 

de Control Financer, amb 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), i 

en compliment de l’establert dins el Pla Anual de Control Financer de la Diputació de Barcelona a 

efectuar durant l’exercici 2019 respecte de l’exercici pressupostari de l’any 2018, té l’obligació d’auditar 

els comptes anuals del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (endavant, el 

Consorci) corresponents a l’exercici 2018 que comprenen, el balanç a 31 de desembre de 2018, el 

compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes 

d’efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en 

l'esmentada data. 

 
II. 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 

l’entitat d’acord amb el marc d’informació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memòria adjunta i, 

en particular, d’acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control 

intern que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin 

lliures d’incorreccions materials.  

 

Els comptes anuals als quals es refereix el present informe han estat informats favorablement per la 

Comissió Especial de Comptes en data 16 de maig de 2019. 

 
III. Responsabilitat dels auditors 

 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 

fidel, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria, 

S.L., i d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic. Aquestes normes exigeixen que 
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planifiquem i executem l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable, encara que no 

absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els 

imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 

judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En 

efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 

preparació i presentació raonable per part del gestor dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar 

els 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. Una auditoria també inclou 

l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 

realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals. 

 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut, basada en els procediments duts a terme per 

la firma auditora Gabinete Técnico de Auditoria y Consultoria, S.L., proporciona una base suficient i 

adequada per emetre la nostra opinió d'auditoria favorable amb excepcions. 

 
IV. Resultats del treball: Fonaments de l’opinió favorable amb excepcions 

 

1. Presentació dels comptes anuals. El Consorci ha preparat els seus estats i comptes anuals de 

l’exercici 2018, 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 que 

detallem a continuació: 

 

− No s’ha elaborat l’estat d’ingressos i despeses reconeguts en l’exercici. 

 

− Els imports que s’inclouen a l’estat d’altres operacions amb l’Entitat o Entitats propietàries 

no són correctes. Els ingressos reconeguts directament en el compte del resultat econòmic i 

patrimonial per transferències i subvencions hauria de ser de 5.072.510 euros i els ingressos 

reconeguts directament en el patrimoni net per subvencions rebudes hauria de ser de 

1.417.300 euros. 

 

− 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 cobraments i pagaments pendents d’aplicació per imports de 80.928 i 80.600 

euros respectivament, dels quals desconeixem l’origen dels esmentats imports. 

Addicionalment, s’ha considerat com a fluxos d’efectiu d’activitats de gestió un import de 
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1.578.668 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. 

 

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

Barcelona, s’ha 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 2018, l’epígraf del Balanç del 

Consorci “Subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats”, presenta un saldo creditor 

net de 60.520.954 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, qual 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 econòmic patrimonial (879 milers d’euros registrats a l’exercici 2018). 

 

V. Opinió 

 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en l’apartat de “Resultats del treball: 

Fonaments de l’opinió favorable amb excepcions”, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci a 31 de 

desembre de 2018, 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 i amb la normativa pressupostària que resulta d’aplicació i, en particular, amb 

els principis i criteris comptables en ells continguts. 

 

VI. Altres qüestions significatives que no afecten a l’opinió 

 

Atesa la situació del romanent de tresoreria i estalvi net negatius, amb data 30 d’abril de 2019, el 

Consell General del Consorci va aprovar un pla de sanejament financer per a l’exercici 2019. 

Addicionalment, cal considerar que la Diputació de Barcelona suporta directament costos de 
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funcionament necessaris per la prestació dels serveis del Consorci estimats en 862 mil euros per a 

l’exercici 2018. 

 

 

VII. Tràmit d’al·legacions 

 

D’acord amb l’establert a l’article 31 de les Instruccions sobre procediments 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. 

 

VII.1. 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” 

 

 

 
 
 

Barcelona, 18 de juny de 2019 (*) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
(*) A efectes de l'apartat 2.2 de la Resolució d'11 de novembre de 2013 de la Intervenció General de l'Administració de l'estat, per la qual 

s'aprova la Norma Tècnica sobre Informes d'Auditoria de Comptes Anuals, que indica que l'informe d'auditoria de comptes anuals estarà 

datat en el moment final de la seva elaboració. Segons els Principis i Normes d'auditoria del Sector Públic de la Comissió de Coordinació dels 

OCEX, aquesta data haurà de ser la de la finalització dels treballs, que es pot situar en el moment en el que s'han complimentat totes les 

proves que permetin formar-se un judici o opinió sobre l'objecte de la fiscalització. Extensiu a 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 40
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   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): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 98
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 99
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 100
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 101
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 102
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 103
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 104
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 105
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 106
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 107
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 108
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 109
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 110
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 111
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 112
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 113
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 114
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 115
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 116
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 117
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 118
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 119
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 120
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 121
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 122
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 123
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 124
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 125
Codi Segur de Verificació (CSV): f9c364475d4f9e84113d   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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