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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DE L’ORGANISME 

AUTÒNOM PATRONAT D’APOSTES 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, 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 2019 respecte de l’exercici pressupostari 2018, té l’obligació d’auditar els 
comptes anuals de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes (endavant, el Patronat) corresponents a 
l’exercici 2018.  Aquests 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 fluxos 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 Gerència en relació als comptes anuals 

La Gerència del Patronat 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 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 van ser formulats per la Gerència amb data 
15 de març de 2019 i posats a la nostra disposició amb data 20 de març de 2019. 

III. Responsabilitat dels auditors 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen en tots els 
aspectes significatius la imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria 
del Sector Públic. Aquestes normes exigeixen que 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 proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria favorable amb excepcions. 

                                                      
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 régim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
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IV. Resultats del treball: Fonaments de l’opinió favorable amb excepcions 

1. El Patronat no va comptabilitzar al tancament de l’exercici 2017 les despeses repercutides per la 
Diputació en concepte de Serveis generals, que ascendiren a 62.769,10 euros, sense que en el 2018 
s’hagi procedit al seu registre. Igualment, la comptabilitat de l’exercici 2018 no inclou l’import dels 
Serveis generals repercutits per la Diputació, per un import de 65.437,14 euros, al qual cal afegir el 
lloguer de les seves dependències corresponent a l’any que tampoc ha estat registrat pel Patronat, 
per un import de 131.418,53 euros. 

D’acord amb el principi comptable de meritació, les transaccions i altres fets econòmics s’han de 
reconèixer en funció del corrent real de béns i serveis que aquests representen, i el seu 
compliment abasta, no només els ingressos i les despeses, sinó també els actius, els passius i el 
patrimoni net i, en definitiva, totes les operacions de l’entitat. Per aquest motiu, el Patronat 
hauria d’haver reconegut les despeses repercutides per la Diputació en els exercicis en que 
meritaren. D’haver procedit d’aquesta forma, els saldos de l’exercici 2018 dels epígrafs afectats 
haurien variat. Concretament, els epígrafs del balanç 1. Resultats d’exercicis anteriors i 2. Resultat de 

l’exercici serien inferiors en 62.769,10 i 196.855,67 euros, respectivament, mentre que el IV. 

Creditors i altres comptes a pagar a curt termini s’incrementaria en 259.624,77 euros. I, finalment, el 
saldo de l’epígraf a) Subministraments i serveis exteriors del compte del resultat econòmic patrimonial 
hauria estat superior en 196.855,67 euros, fet que suposava la davallada del resultat de l’exercici 
abans apuntada. Aquestes variacions haurien suposat les corresponents modificacions dels 
saldos de l’epígraf II. Patrimoni generat de l’estat total de canvis en el patrimoni net, i de l’epígraf I. 
Resultat econòmic patrimonial i IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts de l’Estat d’ingressos i 
despeses reconegudes, en les xifres apuntades. 

En relació a la liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2018, atès que la data d’entrada 
dels documents acreditatius de la realització de les prestacions, o del dret de la Diputació que es 
deriva del contracte de lloguer signat, es produí en el decurs del 2017 i del 2018, respectivament, 
considerant que es tracta de despeses habituals, necessàries i recurrents, en la seva activitat, en 
compliment de l’art. 59.1 del Reial Decret 500/19903, s’haurien d’haver reconegut les 
corresponents obligacions amb càrrec al capítol 2 dels pressupostos dels respectius exercicis. A 
les despeses descrites, caldria afegir l’import repercutit per la Diputació en concepte d’IBI del 
lloguer del 2017 (11.500,84 euros). En cas d’haver-se produït aquest reconeixement, les 
obligacions del capítol 2 dels pressupostos de despeses dels exercicis 2017 i 2018, haurien estat 
superiors en 194.302,39 i 76.823,22 milers d’euros, respectivament. Conseqüentment, el Resultat 

pressupostari ajustat d’ambdós exercicis hauria estat inferior en les mateixes xifres, i el Romanent de 

tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2017 inferior en 194.302,39 euros, i a 31 de 
desembre de 2018 en 271.125,61 euros. 

2. Els ingressos en concepte de comissions dels jocs actius del mes de desembre de 2018 
(222.188,19 euros) i de vendes del punt de venda durant l’última setmana de 2018 (1.537,95 
euros) no han estat comptabilitzats pel Patronat al tancament de l’exercici 2018. Atès que 
aquests ingressos corresponent a l’activitat desenvolupada en l’exercici 2018, en compliment del 
principi de meritació, haurien d’haver estat inclosos a l’epígraf del compte del resultat 3. Vendes i 

prestacions de serveis, amb càrrec a l’epígraf de balanç 2. Altres comptes a cobrar. La comptabilització 

                                                      
3
 Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
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d’aquests ingressos hauria augmentat els saldos d’aquests epígrafs i del Resultat de l’exercici en 
223.956,68 euros. 

3. Històricament, els ingressos obtinguts de les comissions per la gestió de la recaptació i 
comercialització dels jocs han estat recollits en el compte “777. Altres ingressos” que, segons el 
Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’Administració local (PGCPAL), inclourà altres 
ingressos no recollits en altres comptes. No obstant, donada la seva naturalesa d’ingressos de 
dret privat i el seu caràcter recurrent, cal registrar-los en el compte “705. Prestacions de serveis”, 
que recull els ingressos derivats de la prestació de serveis en règim de dret privat, excloent, per 
tant, aquells la prestació dels quals estigui constituïda per una taxa o preu públic. La utilització 
del compte 777 exigeix una reclassificació en la formulació dels comptes anuals de l’epígraf 6. 

Altres ingressos de gestió ordinària (on s’agrega el seu saldo) a l’epígraf 3. Vendes i prestacions de serveis 
(on s’agrega el saldo del compte 705). No obstant, a diferència d’exercicis anteriors, els comptes 
anuals del 2018 no inclouen aquesta reclassificació, presentant uns ingressos en concepte de 
comissions de 1.974.626,01 euros en l’epígraf 6. Altres ingressos de gestió ordinària, en comptes del 3. 

Vendes i prestacions de serveis. 

4. Com a organisme autònom, la relació del Patronat amb la Diputació és anàloga a la propietat i, 
per tant, ha d’incloure la tercera part de l’Estat de canvis en el patrimoni net (Estat d’operacions 
amb l’entitat o entitats propietàries) detallant les operacions efectuades amb la Diputació, amb 
distinció de les operacions patrimonials de les altres operacions. Concretament, les xifres es 
referirien a les depeses reconegudes directament en el compte del resultat econòmic patrimonial 
per la Prestació de serveis d’arrendament i manteniment (neteja, seguretat, etc.) de l’immoble 
que ocupa el Patronat, essent en l’exercici 2017 i 2018 d’un import de 233,6 i 131,5 milers 
d’euros (sense incloure els imports derivats de l’excepció 1). 

5. En relació a les xifres de l’Estat de fluxos d’efectiu, no ha estat possible validar els imports que 
presenta sota els conceptes “6. Altres cobraments” i “13. Altres pagaments”, i que ascendeixen a 
1.424.473,51 i 1.334.412,07 euros, respectivament.  

6. El Patronat desenvolupa les activitats de gestió relacionades amb els punts de venda de la 
província de Barcelona confiades per la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado 
(endavant, SELAE) en virtut d’un contracte mercantil la vigència del qual finalitzà el 31 de 
desembre de 2016, procedint a la signatura d’un nou contracte amb data 23 de desembre de 2016. 
El nou contracte, en línies generals, no presenta variacions significatives en relació als serveis que 
ha de prestar el Patronat en l’exercici de la seva funció de Delegat de SELAE respecte a la xarxa 
comercial de la província, però sí en la retribució dels seus serveis, ja que substitueix la comissió 
fixa a aplicar sobre la recaptació total dels jocs actius a la província, per una fórmula que 
contempla, entre d’altres, factors com el nombre de punts de venda gestionats en el territori, un 
cost estimat fix per punt de venda, o el volum de vendes de tots els jocs – tant actius com passius 
–. La seva vigència inicial és de 7 anys a comptar des de l’1 de gener de 2017, contemplant la 
pròrroga anyal per un període limitat. No obstant, el mateix document ofereix un període 
transitori de tres anys per acordar l’adaptació gradual al nou model quan la diferència entre la 
retribució anual percebuda en 2015 i la calculada amb aquest per aquell any superi els 150.000 
euros. Atès que la retribució en l’exercici 2017 ha resultat de l’aplicació de la comissió fixa abans 
apuntada, cal entendre que el Patronat es troba en aquest període transitori, que finalitzarà el 31 de 
desembre de 2019.  
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Si bé la nota 1.2 de la memòria informa sobre aquest nou contracte amb SELAE, la informació 
facilitada no permet a l’usuari dels comptes avaluar l’impacte que tindrà en el Patronat l’aplicació 
d’aquest nou contracte, tal i com estableix el Marc conceptual de la comptabilitat, dins la primera part 
del PGCPAL. 

7. A la nota 22 de la memòria, «Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació», s’ha 
d’informar de la totalitat dels imports adjudicats en l’exercici segons els diferents procediments 
de contractació, també els d’adjudicació directa, els quals es totalitzen en l’última columna. Per 
tant, cal concloure que la memòria ha omès aquesta informació. 

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 Patronat 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. 

IV. 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 dona trasllat de l’informe provisional a la Direcció/Gerència de l’Entitat, 
atorgant un termini de 10 dies hàbils per tal que es presentin les al·legacions o puntualitzacions que es 
considerin adients. 

IV.1. Al·legacions rebudes  

No han estat presentades al·legacions. 

IV.2. Tractament de les al·legacions 

 No procedeix. 

 

10 de maig 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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Pàgina 32
Codi Segur de Verificació (CSV): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   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): 3a9aaef6ebcc5b3cf735   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 118
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