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

Al Consell General de l’Organisme Autònom Institut del Teatre i a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona. 

Opinió amb excepcions  

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei de 
Control Financer, amb la col·laboració de la firma d’auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. (en 
virtut de l’Acord marc d’empreses auditores per a la realització de treballs de control financer per tal de 
col·laborar i donar suport a l’òrgan interventor, expedient 2017/0009721), en compliment de l’establert 
en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals1 relatiu a l’exercici del control intern, en el 
Reial decret 424/20172, i en el Pla anual de control financer a efectuar durant el 2020 respecte de 
l’exercici pressupostari 2019, ha auditat els comptes anuals de l’Organisme Autònom Institut del Teatre 
(en endavant, l’Entitat) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte del resultat 
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, 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 2019, 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 
 

L’Institut del Teatre ha preparat els seus estats i comptes anuals de l’exercici 2019, 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. No obstant això, durant el decurs de la revisió efectuada s’ha posat 
de manifest les següents incidències:: 

 
- En l’estat de fluxos d’efectiu, en l’ apartat de “Fluxos d’efectiu de les Activitats de Gestió” 
està informant en concepte d’ “Altres cobraments” un import de 3.548.333,50 euros i en 
concepte d’ “Altres pagaments” un import de 3.499.726,91 euros els quals corresponen en 
la seva major part a operacions no pressupostàries d’ingressos i despeses, de càrrec i 
abonament, si bé no es corresponen en la seva totalitat a moviments de tresoreria. 
Les normes d’elaboració de comptes anuals de l’ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre 
estableix que aquest estat ha d’informar sobre l’origen i destí dels moviments en els partides 
monetàries d’actiu, indicant que no ha de recollir els moviments interns de tresoreria.  

                                                   
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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- En la informació referent a la Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes 
de col·laboració, l’institut fa menció de les modalitats de col·laboració, però únicament 
incorpora el detall d’informació d’una mostra de convenis, si bé son els de l’import més 
significatiu, no corresponen a la seva totalitat. 

 
 
2. Imputació de la Seguretat Social (Quota empresa) mes de desembre 
 

Al igual que a l’exercici anterior, l’entitat considera com obligacions reconegudes al pressupost de 
despeses les quotes efectivament liquidades de seguretat social. El pressupost de l’exercici incorpora 
com obligacions reconegudes les quotes liquidades del període desembre 2018 a novembre 2019. 
Aquest criteri s’ha mantingut homogeni en la comptabilitat financera. 
Considerem que la comptabilitat financera hauria de recollir els imports meritats corresponents al 
mes de desembre de l’exercici en curs, incrementat el passiu circulant i la despesa en seguretat social 
en 287.010,01 euros. Addicionalment, s’hauria de registrar directament contra patrimoni, com 
resultats d’exercicis anteriors, la quota de desembre de l’exercici anterior (269.564,84 euros).  

 
 
3. Aportacions de la Generalitat de Catalunya a través de la Diputació per cofinançar els cursos 

d’ensenyança obligatòria (ESO i Batxillerat) 
 
L’Institut imparteix cursos de ESO i de Batxillerat, i en base a l’article 199 de la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, “El Govern ha de garantir la gratuïtat de l’escolarització dels ensenyaments a què fa 
referència l’article 5.2 i ha de sostenir amb els recursos econòmics necessaris els centres que presten 
el Servei d’Educació de Catalunya, d’acord amb la programació educativa”.  
Aproximadament durant el mes de novembre posterior a la finalització del curs acadèmic, es 
presenta a la Generalitat de Catalunya el detall justificatiu de les despeses incorregudes en el 
període. Aquesta, una vegada verificada la justificació presentada, realitza l’abonament a través de la 
Diputació. 
L’entitat no reconeix el dret pressupostari fins al moment de tenir coneixement del reconeixement 
de l’obligació per part de la Generalitat o del cobrament efectiu de les aportacions. A nivell 
financer, aplica el mateix criteri, registrant-se l’ingrés en el compte de resultats una vegada s’ha 
imputat el dret en el pressupost d’ingressos. 
Aquesta pràctica comporta que no hi hagi correlació en la comptabilitat financera entre la despesa 
produïda i el finançament rebut.  
En data 30 de març de 2019 l’Institut ha rebut la transferència per import de 445.522,20 euros del 
curs acadèmic 2017/2018, els quals han estat imputats en el pressupost i compte de resultats de 
l’exercici 2019. 
En data 11 de març de 2020 l’Institut  ha rebut una transferència per import de 488.749,53 euros 
del curs acadèmic 2018/2019, els quals han estat imputats en el pressupost i compte de resultats de 
l’exercici 2020. 

                                                                                                                                                          
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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Entenem que la comptabilitat financera hauria d’incorporar la previsió d’ingressos per les 
aportacions pendents de rebre de la Generalitat en base a les despeses incorregudes i l’experiència 
d’exercicis anterior sobre l’acceptació de les despeses incorregudes en la justificació presentada.  

 
En conseqüència, d’aplicar-se el criteri de meritació de la despesa, el resultat financer de l’exercici 
2019 es troba infravalorat en 43.227,33 euros, i per tant, de forma agregada, l’efecte sobre els estats 
financers seria com segueix:: 

 
Resultat comptable        43.227,33 
Patrimoni net    445.522,20 
Actiu corrent  488.749,53  

 
 
4. Seu de Vic “Seminari Vell” 

 
La memòria del compte general de l’exercici 2016 incorporava la següent explicació referent a la 
situació de la Seu de Vic: 

 
“A l’exercici 2016 s’ha realitzat la regularització a l’inventari de l’Institut del Teatre del centre de l’Institut del 
Teatre Vic. La Diputació de Barcelona té cedit per part de l’Ajuntament de Vic una part de la propietat de l’edifici 
situat al carrer Sant Miquel dels Sants número 20, segons acord de 28 de novembre de 1997. Aquest immoble està 
adscrit a favor de l’Institut del Teatre. Manca, però , el document de cessió i el registre de la propietat de la diputació 
en el registre corresponent de l’Ajuntament de Vic”. 
“D’acord amb l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona, s’ha iniciat la reactivació 
de l’expedient d’inscripció registral de la segregació de la part de l’edifici anomenat Seminari Vell. Provisionalment, i 
en tant no es resol la situació registral, s’ha donat d’alta com a bé adscrit per part de la Diputació de Barcelona a 
l’Institut del Teatre amb import de 0,00 €” 

 
Tot i no informar-se ni en  la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2019 ni en la de l’exercici 
2018, l’Institut ens ha manifestat que no s’han produït modificacions en relació a la situació descrita 
anteriorment. 
D’acord amb la norma de registre i valoració 19ª “Adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de 
béns i drets”, hauran de registrar-se a valor raonable. Tanmateix, en absència d’aquest valor, es pot 
fer la valoració dels béns immobles d’acord amb l’assignació feta a efectes tributaris de les 
transmissions patrimonials. 

 
 
5. Subvencions de capital 
 

Fins a l’entrada en vigor de l ’Ordre HAP/1781/2013, les transferències de capital s’imputaven 
directament contra resultats de l’exercici. Aquesta sistemàtica comptable comporta el registre de la 
subvenció de capital anteriors al exercici 2015 fossin considerades com a un ingrés de l’any en la 
seva totalitat, mentre que la despesa que s’origina en els actius finançats per aquesta subvenció, 
amortitzacions, es presentarà en exercicis futurs fins al final de la vida útil dels bens finançats. Per 
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tant, per les inversions anteriors a l’exercici 2015, no s’està produint una correlació entre ingressos i 
despeses (subvenció de capital i amortització de l’actiu subvencionat), contrari a l’establert a l’Ordre 
HAP/1781/2013. Al no disposar de la informació referent al actius amb valor net comptable a 
l’exercici 2019 finançats amb finançament específic, no podem avaluar el seu impacte sobre els 
estats financers. 

 
 
6. Fets Posteriors 
 

En relació amb l'impacte sobre l’Entitat de la recent situació d'emergència sanitària global creada 
pel COVID-19, cal advertir que la nota de Fets posteriors dels comptes anuals de l'exercici 2019 no 
informa sobre el seu impacte en l'activitat pròpia, el resultat de l'anàlisi realitzada i les mesures que 
s’hagin pogut implementar fins al moment de formulació dels comptes. 

 
Hem dut a terme la nostra auditoria, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Faura-Casas, 
Auditors Consultors, S.L., de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de 
comptes vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més endavant 
en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 

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

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

Qüestions clau d’auditoria  

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

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

Responsabilitat de la Gerència en relació als comptes anuals 

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

Responsabilitat de l’auditor en relació als comptes anuals  

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan 
lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que contingui la 
nostra opinió, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Faura-Casas, Auditors Consultors, 
S.L. 

Seguretat raonable és un grau alt de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al sector públic 
vigent sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o 
error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement 
que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

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

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

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

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

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per l’òrgan de gestió (denominació segons el règim 
jurídic aplicable) del principi comptable de gestió continuada i, basant-nos en l'evidència 
d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb 
fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per a 
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es 
requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació 
revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una 
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la 
data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la 
causa que l'entitat deixi de continuar la seva activitat (de ser una empresa en funcionament). 
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• 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, de data 29 de setembre de 2020, 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. No obstant, el text de l’informe 
provisional no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses són explicacions que 
confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que en elles s’hi 
exposen. 

 

15 d’octubre de 2020 (*)  

 

(*) D’acord amb la NIA-ES-SP 1700 R, la data d'informe és aquella en la qual s’hagi obtingut substancialment l'evidència suficient 
i adequada, és a dir quan ja es tingui una opinió formada per haver-se realitzat totes les proves previstes i posterior a la de 
formulació dels comptes objecte d'auditoria, i les persones amb autoritat reconeguda han manifestat que assumeixen la 
responsabilitat d'aquests estats financers. 

Aquesta disposició es fa extensiva als treballs de control financer amb col·laboració amb firmes d’auditoria, considerant com a 
data de l’informe la del memoràndum de conclusions per a l’emissió de l’opinió d’auditoria tramés per la firma.  

La signatura d’aquest document correspon única i exclusivament a l’informe d’opinió d’auditoria, i en cap cas als comptes anuals i 
al·legacions (si és el cas) de l’ens auditat, que s’adjunten. 
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Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 19
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   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): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 126
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 127
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 128
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 129
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 130
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 131
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 132
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 133
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 134
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 135
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 136
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 137
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 138
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 139
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 140
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 141
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 142
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 143
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 144
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 145
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 146
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 147
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 148
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 149
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 150
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 151
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 152
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 153
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 154
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 155
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 156
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 157
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 158
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 159
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 160
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 161
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 162
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 163
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 164
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 165
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 166
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 167
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 168
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 169
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 170
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 171
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 172
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 173
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 174
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 175
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 176
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 177
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 178
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 179
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 180
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 181
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 182
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 183
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 184
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 185
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 186
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 187
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 188
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 189
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 190
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 191
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 192
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 193
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 194
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 195
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 196
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 197
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 198
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 199
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 200
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 201
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 202
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 203
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 204
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 205
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 206
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 207
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 208
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 209
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 210
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 211
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 212
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 213
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 214
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 215
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 216
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 217
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 218
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 219
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 220
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 221
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 222
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 223
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 224
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 225
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 226
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 227
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 228
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 229
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 230
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 231
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 232
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 233
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 234
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 235
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 236
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 237
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 238
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 239
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 240
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 241
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 242
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 243
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 244
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 245
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 246
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 247
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 248
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 249
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 250
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 251
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 252
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 253
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 254
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 255
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 256
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 257
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 258
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 259
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 260
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 261
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 262
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 263
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 264
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 265
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 266
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 267
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 268
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 269
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 270
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 271
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 272
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 273
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 274
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 275
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 276
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 277
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 278
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 279
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 280
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 281
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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



Pàgina 282
Codi Segur de Verificació (CSV): 53ee68b16704bb968ec4   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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INFORME D’AL·LEGACIONS RELATIU A L’INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS 

PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

El Gerent de l’Institut del Teatre presenta les següents al·legacions o puntualitzacions relatives 

a l’informe d’auditoria de comptes anuals de l’exercici 2019 emès per la Intervenció General de 

la Diputació de Barcelona, segons l’auditoria duta a terme per la firma auditora Faura-Casas 

Auditors Consultors, SL. 

1. Presentació dels comptes anuals  

 

- Estat de fluxos d’Efectiu 

“... Les normes d’elaboració de comptes anuals de l’ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre 

estableix que aquest estat ha d’informar sobre l’origen i destí dels moviments en les partides 

monetàries d’actiu, indicant que no ha de recollir els moviments interns de tresoreria”. 

El llistat incorporat en els Comptes anuals està extret directament del programari informàtic de 

comptabilitat “Sicalwin” sense cap modificació realitzada manualment per part de l’Institut. Els 

imports de “d’Altres cobraments” per un import de 3.548.333,50 euros i “d’Altres pagaments” 

d’import 3.499.726,91 euros corresponen completament a cobraments i pagaments no 

pressupostaris respectivament. La seva composició és d’operacions no pressupostàries: IRPF, 

quotes patronals i obreres de cotització a la SS, quotes sindicals, assegurances escolars, plans de 

pensions, etc. 

Havent contactat amb Assistència Comptable de la Diputació de Barcelona ens indiquen que cap 

estat del programa pot extreure la informació sol·licitada. 

2. Imputació de la Seguretat Social (Quota empresa) mes de desembre 

Tal com s’indica, l’Institut comptabilitza dins de l’exercici les obligacions reconegudes al 

pressupost de despeses de les quotes efectivament liquidades de seguretat social del període 

desembre 2018 a novembre 2019 de forma homogènia en la comptabilitat financera. 

La raó és que, a data de tancament, no es disposa de la informació de les quotes a ingressar 

corresponents al mes de desembre, la qual ens arriba a partir de mitjans de gener de l’any 

següent. 
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Prenem nota de la recomanació efectuada per tal que la comptabilitat financera reflecteixi els 

imports meritats corresponents al mes de desembre de l’exercici. 

3. Aportacions de la Generalitat de Catalunya a través de la Diputació per cofinançar els 

cursos d’ensenyança obligatòria (ESO i Batxillerat) 

“L’entitat no reconeix el dret pressupostari fins al moment de tenir coneixement del 

reconeixement de l’obligació per part de la Generalitat, o del cobrament efectiu de les 

aportacions. A nivell financer, aplica el mateix criteri, registrant-se l’ingrés en compte de 

resultats una vegada s’ha imputat el dret en el pressupost d’ingressos. Aquesta pràctica 

comporta que no hi hagi correlació en la comptabilitat financera entre la despesa produïda i el 

finançament rebut”. 

Davant la situació plantejada fa anys de l’import variable en el cobrament d’ingressos de les 

aportacions de la Generalitat de Catalunya pel cofinançament de determinats ensenyaments, 

de forma que en algun exercici no es cobrava o en altres es cobrava els corresponents a més 

d’un exercici i amb una diferència respecte al curs cobrat i el curs desenvolupat considerable, es 

va determinar que l’Institut no reconeixeria el dret pressupostari fins al moment de tenir 

coneixement del reconeixement de l’obligació per part de la Generalitat o del cobrament efectiu 

de les aportacions.  

Plantejarem a la Intervenció la periodificació de l’ingrés de la Generalitat pel sosteniment de 

l’EESA-CPD d’acord amb l’històric de l’ingrés respectiu per aquest concepte, per tal de seguir el 

principi de meritació en funció de l’execució de la despesa i la correlació dels ingressos i les 

despeses. 

4. Seu de Vic “Seminari Vell” 

“La seu de Vic està registrada provisionalment en l’Inventari de Béns de l’Institut del Teatre com 

a bé adscrit  per un import de 0,00 € pendent de resoldre la situació registral per part de l’Oficina 

de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona. Això ha estat així des de l’any 

2016 sense que s’hagi produït cap modificació al respecte. 

D’acord amb la norma de registre i valoració 19 “Adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de 

béns i drets” hauran de registrar-se a valor raonable o en absència d’altres valors determinats, 

es pot fer la valoració de béns immobles d’acord amb l’assignació feta a efectes fiscals de les 

transmissions patrimonials”. 

En 2016 l’Oficina de Patrimoni de la Diputació, la Intervenció Delegada i assistència comptable 

de la Diputació van considerar que la formalització més adequada era realitzar l’operació tal com 

es va plantejar com a bé adscrit per un import de 0,00 €. 
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Actualment estem a l’espera que, en tractar-se d’un bé adscrit per part de la Diputació de 

Barcelona,  ens notifiqui la valoració de l’adscripció, independentment que el fet comptable hagi 

d’estar informat en la memòria dels comptes anuals, la qual cosa es fa. 

5. Subvencions de capital 

A partir de l’exercici 2015, les Subvencions de Capital s’imputen a resultats de l’exercici en funció 

de l’amortització i vida útil del bé. 

Anteriorment no es portava el mòdul de Subvencions del Programa informàtic Sicalwin, i 

aquelles s’imputaven en la seva totalitat a resultats de l’exercici. Per aquestes subvencions 

anteriors a l’exercici 2015 al ser d’exercicis tancats es fa difícil regularitzar l’esmentada situació. 

Havent consultat amb l’Assistència Comptable de la Diputació de Barcelona la forma de poder 

resoldre aquesta situació no hem rebut una solució viable. 

 

6. Fets posteriors. 

En relació amb els efectes derivats de l’impacte de la recent situació d’emergència sanitària 

global creada pel COVID-19 l’Institut del Teatre com a Organisme Autònom de la Diputació de 

Barcelona està seguint en tot moment els paràmetres i protocols aprovats per la Corporació. 

 

Barcelona, 28 de setembre de 2020 

El Gerent, 

 
Jordi Roig i 

Viñals - DNI 

39661786B 

(TCAT)

Firmado digitalmente 

por Jordi Roig i Viñals 

- DNI 39661786B 

(TCAT) 

Fecha: 2020.09.29 

11:45:28 +02'00'
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