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En Carles Sureda i Serrat, auditor col·legiat amb número R.O.A.C. 17810, i amb NIF 
número 40311722-J, actuant com a soci d’AUDITORIA I CONTROL, AUDITORS, 
S.L.P., amb domicili a Girona, carrer Bonastruc de Porta, núm. 20. 3er-1a i CIF 
número B17085432, societat inscrita al Registre Oficial d’Auditors de Comptes 
(R.O.A.C.) amb el número de R.O.A.C. S0159,  
 
 
1.- EXPOSA. 
 
Que el Tinent d’Alcalde de l’AJUNTAMENT DE BLANES ens ha encarregat, en execució 
del Decret d’Alcaldia nº 2015001815 de l’Ajunstament de Blanes de 16 de novembre de 
2015, l’emisió d’un informe de revisió detallada del Compte d’Explotació de la Zona 
d’Aparcament Regulat de Blanes, corresponent als exercicis 2013 a 2015, explotació 
gestionada per la societat SABA APARCAMIENTOS, S.A. 
 
 
1.1.- Objectiu i abast del nostre treball. 
 
Constitueixen els objectius del present informe, en compliment del mandat rebut del 
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Blanes en execució del Decret d’Alcaldia nº 
2015001815 de 16 de novembre de 2015: 
 

a) Revisió preliminar del compte d’explotació de la Zona Regulada de Blanes dels 
exercicis 2013, 2014 i 2015, elaborats per la societat concessionària Saba 
Aparcamientos, S.A., que són aportats per aquesta societat a l’Ajuntament de 
Blanes. Determinació dels principals components d’ingressos i despeses del 
compte d’explotació. 
 

b) Revisió de la correcta justificació documental de les diferents partides d’ingrés i 
despesa integrants dels comptes d’explotació anuals presentats. 

 
c) Anàlisi de la rendibilitat generada per l’explotació de la Zona Regulada de 

Blanes, durant el període 2013, 2014 i 2015, i projecció de rendibilitats futures. 
 

d) Revisió de la tipologia d’ingressos i despeses inclosos al compte d’explotació de 
la Zona Regulada de Blanes, determinant l’existència de possibles ingressos i / 
o despeses que calgui tenir en consideració i no figurin al compte de resultats 
elaborat per la societat concessionària Saba Aparcamientos, S.A. 

 
e) Determinació, en cas de ser necessari, del compte d’explotació ajustat pels 

possibles nous conceptes d’ingrés i / o despesa a considerar, pels exercicis 
2013, 2014 i 2015, i projecció pels exercicis futurs. Càlcul de les noves 
rendibilitats generades en base als comptes d’explotació ajustats. 
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1.2.- Limitacions i responsabilitat. 
 
El present informe es basa exclusivament en la diferent informació que ens ha estat 
aportada per la Intervenció Municipal de l’Ajuntament de Blanes, així com per la 
societat Saba Aparcamientos, S.A., i s’ha emès exclusivament pel compliment dels 
objectius descrits en el punt 1.1 anterior, sense que pugui ser utilitzat amb finalitats 
diferents. 
 
 
2.- BASE DOCUMENTAL. 
 
La base documental utilitzada pel desenvolupament del present informe s’ha centrat 
bàsicament en l’anàlisi de la següent informació, que ens ha estat facilitada pel 
departament d’Intervenció Municipal de l’Ajuntament de Blanes, així com pels 
responsables de la societat Saba Aparcamientos, S.A. 
 
 

a) Comptes d’explotació de la Zona Regulada de Blanes, elaborats per Saba 
Aparcamientos, S.A, corresponents als exercicis 2013, 2014 i 2015. 
 

b) Detall de les inversions realitzades per la concessionària vinculades a 
l’explotació. 

 
c) Còpia de les factures justificatives de les inversions realitzades, vinculades a 

l’explotació. 
 

d) Còpia dels justificants de pagament de determinades despeses vinculades a 
l’explotació. 

 
e) Informes detallats anuals emesos per Saba Aparcamientos, S.A. corresponents 

a la zona regulada, on es detallen els ingressos obtinguts per cada una de les 
zones explotades, i aportats a Intervenció Municipal de l’Ajuntament de Blanes. 

 
f) Resums de nòmina aportats per la societat Saba Aparcamientos, S.A., 

corresponents al personal encarregat de la gestió de les zones regulades de 
Blanes, en els exercicis 2013, 2014 i 2015. 

 
g) Informes raonats emesos per l’Oficina Antifrau de Catalunya, tramesos a 

l’Ajuntament de Blanes, en el marc de les actuacions d’investigació del 
procediment de contractació i adjudicació a Saba Aparcamientos, S.A. del 
contracte de gestió del servei públic d’aparcament en superfície de diversos 
espais regulats de Blanes. 

 
h) Comentaris rebuts de SABA referents a l’operativa de funcionament de 

l’explotació, els sistemes interns de control establerts i la metodologia 
d’imputació dels costos de tipologia indirecte. 

 
i) Projeccions financeres efectuades pel departament d’Intervenció Municipal de 

l’Ajuntament de Blanes, corresponents a l’evolució esperada del compte 
d’explotació pels període restants de concessió, exercicis 2016 a 2022. 
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3.- ANTECEDENTS. 
 
En data 13 de desembre de 2012, l’Ajuntament de Blanes va adjudicar a la societat 
Saba Aparcamientos, S.A. (en endavant, SABA) el contracte de gestió del servei públic 
d’aparcament en superfície de diversos espais regulats de Blanes, en règim de 
concessió administrativa (expedient de contractació 3866/2012) i sota les següents 
condicions bàsiques: 
 
 Període concessional: 10 anys 
 
 Cànon concessional: 1.703.051 euros, a pagar per anticipat. 
 
 Altres condicions: compromís de realització de determinades inversions 
addicionals a l’inici del contracte. 
 
La gestió del servei és realitzada íntegrament per SABA, encarregant-se per tant 
aquesta societat de: 
 
 -.  Recaptació dels ingressos procedents de l’explotació de les zones regulades. 
 
 -. Planificació, control i gestió de les necessitats de personal vinculades al 
correcte funcionament de les zones regulades. 
 
 -. Manteniment de les bones condicions d’ús de les zones regulades: 
determinació de les inversions i/o actuacions de manteniment necessàries. 
 
 -. Serveis administratius vinculats a l’explotació de les zones regulades. 
 
 -. Portança, en comptabilitat separada, de totes les operacions vinculades a 
l’explotació de la zona regulada de Blanes. 
 
 -. Elaboració del compte d’explotació anual de les zones regulades, així com de 
la seva presentació i justificació davant el cap de la Policia Municipal de Blanes, de 
conformitat amb la clàusula 23 del Plec de Condicions aprovat per acord plenari de 
22/11/2012 i posterior per Decret d’Alcaldia de 13/12/2012. 
 
 
El Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Blanes ens ha encarregat, en execució del 
Decret d’Alcaldia nº 2015001815 de l’Ajunstament de Blanes de 16 de novembre de 
2015, la revisió dels comptes d’explotació dels exercicis 2013, 2014 i 2015, tot 
valorant-ne la seva correcta justificació, la seva raonabilitat, així com la determinació 
dels possibles ingressos i /o despeses que, tot i no estar inclosos directament als 
comptes d’explotació elaborats i presentats per SABA, calgui tenir en compte per una 
correcta interpretació de la evolució, en termes financers i de rendibilitats obtingudes, 
de les zones regulades d’aparcament en superfície de Blanes. 
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4.- ANÀLISIS DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DE LA ZONA REGULADA 
2012/2015. 
 
El detall dels comptes d’explotació dels exercicis 2013, 2014 i 2015, elaborats per 
SABA, és el següent: 
 
RESUM COMPTES D'EXPLOTACIÓ (SEGONS INFORMACIÓ PREPARADA PER SABA)

31/12/13 31/12/14 31/12/15

IMPORT NET XIFRA DE NEGOCIS 573.434,65 641.587,27 744.576,81

Ingressos zona regulada 573.434,65 641.587,27 744.576,81

DESPESES DE PERSONAL -208.616,89 -183.546,72 -203.659,34

Sous i salaris -161.831,65 -135.074,66 -150.097,68
Remuneracions al personal -119.373,20 -110.358,36 -122.467,22
Previsió pagues extraordinàries -13.868,92 -23.766,10 -26.206,17
Bonus 0,00 -41,01 -74,17
Indemnitzacions -28.589,53 -909,19 -1.350,12

Seguretat social a càrrec empresa -46.785,24 -48.472,06 -53.561,66
Seguretat social a càrrec empresa -46.785,24 -46.089,13 -51.290,03
Contribucions anuals siste,a aport. Definida 0,00 -306,93 -535,54
Vestuari 0,00 -2.006,00 -1.350,00
Revisions mèdiques i altres 0,00 -70,00 -386,09

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -18.074,77 -57.427,59 -31.285,60

Serveix exteriors -14.986,76 -42.778,60 -28.309,28
Manteniments Sistemes -1.293,47 -1.302,64 -1.306,64
Reparacions, pintures -347,65 -14.756,36 -3.705,60
Reparacions, senyalitzacions -369,12 -212,04 -1.346,28
Reparacions, sistemes de control i cobro -939,28 -4.029,50 -7.328,36
Reparacions vehicles -13,98
Sinistres infraestructures -184,96 -1.094,98
Càrrecs a companyies asseg. Sistemes -3.140,17 -741,22
Sinistres sistemes -1.284,09 -6.944,58
Transport de fons (efectiu) -2.651,05 -2.322,84
Comisions remeeses targetes de crèdit -102,23
Comisions datàfons -1.378,36
Comisions mitjans de pagament -2.416,35 -4.321,60
Despeses suplides -38,08 -45,00
Recorregut Kms -355,60 -170,24 -84,00
Locomoció urbana -6,78 -187,04
Material d'oficina -886,50
Tickets -2.280,00 -3.081,25
Vals, targetes i impresos -4.785,11 -3.273,80 -4.260,04
Consums, comunicacions mòbils -290,00 -1.325,00
Menjars interns -45,00
Altres despeses -927,27 -214,90 -285,68

Tributs -2.055,33 -13.498,87 -2.107,08
Impost activitats econòmiques -2.055,33 -13.498,87 -2.107,08

Pèrdues, deterioraments i variació provisions -1.032,68 -1.150,12 -869,24
Pèrdues per targes de crèdit refusades -994,80 -1.050,10 -856,55
Diferències de recaptació -37,88 -100,02 -12,69

AMORTITZACIONS -219.960,59 -258.579,67 -258.579,70
Amortització immobilitzat intangible -201.890,76 -180.157,04 -180.157,05
Amortització immobilitzat material -18.069,83 -78.422,63 -78.422,65

PROVISIONS 4.682,52 0,00 0,00
Excés de provisions 4.682,52

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 131.464,92 142.033,29 251.052,17  
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Tal i com es pot comprovar en el quadre anterior, el compte d’explotació es pot dividir 
en quatre grans conceptes: 
 

1) Ingressos d’explotació / Xifra de negocis: recaptació obtinguda per l’explotació 
de les zones regulades. 
 

2) Costos de personal: Cost laboral vinculat a l’explotació de les zones regulades. 
 

3) Despeses per amortitzacions: imputació periòdica a resultats del cost de les 
inversions realitzades per SABA i vinculades a l’explotació. 

 
4) Altres despeses: serveis exteriors, tributs, i altres despeses menors. 

 
 

El treball de revisió que hem realitzat per cada un dels conceptes anteriors és el 
següent: 
 
 

1) Revisió dels ingressos d’explotació. 
 
Se’ns entrega per part de SABA per la seva revisió els informes detallats d’evolució de 
l’explotació corresponents als exercicis 2013, 2014 i 2015 objecte d’anàlisis. 
 
En aquests informes s’inclou informació segmentada per cada una de les zones i 
parquímetres en funcionament, detallant entre d’altres: 
 
 -. Estada mitjana (en minuts) d’aparcament. 
 -. Places disponibles i ocupades. 
 -. % d’ocupació de la zona 
 - Tiquets emesos 
 -. Anul.lacions de denúncies realitzades. 
 -. % de rendiment de la zona 
 -. Ingressos totals i per tipus de pagament (efectiu / tarja). 
 -. Incidències en els serveis. 
 
Finalment, l’informe incorpora comentaris específics referents a l’evolució de cada una 
de les zones, justificant les possibles variacions significatives produïdes en cada una de 
les variables referenciades anteriorment. 
 
De la revisió de la informació anterior, observem que en linies generals, s’ha produït un 
increment constant de la recaptació en totes les zones en el període 2013 a 2014, i 
2014 a 2015. 
 
Hem comprovat que els diferentes càlculs aritmètics estan correctament realitzats, i 
que la xifra d’ingressos recollida en aquests informes detallats és coincident amb els 
ingressos registrats comptablement. 
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En conclusió, entenem que l’evolució de la xifra de negoci corresponent als exercicis 
2013, 2014 i 2015, segons figura registrada als corresponents comptes d’explotació 
presentats per SABA, està degudament justificada i raonada en els informes detallats 
d’explotació emesos per SABA.  
 
En aquesta revisió preliminar de la informació disponible no s’han efectuat proves 
substantives i de compliment dels sistemes informàtics de control dels ingressos 
d’explotació, així com tampoc revisions específiques de la documentació suport 
(tiquets) de les recaptacions obtingudes.  Entenem però que no són d’esperar 
diferències o errors en la mateixa. Per tant, En cas que es considerés necessari, 
aquestes proves serien objecte de realització en una fase posterior. 

 
 

2) Revisió dels costos de personal. 
 
Ens han estat aportats per SABA els resums de nòmina mensuals corresponents al 
personal que ha desenvolupat la seva activitat a la zona regulada de Blanes als 
exercicis 2013, 2014 i 2015.  
 
Aquests resums de nòmina ens proporcionen, entre d’altra, la següent informació: 
 
 -. Nom del treballador. 
 -. Categoria laboral. 
 -. Sou brut meritat pel treballador. 
 -. Retencions sobre el sou brut aplicades. 
 -. Sou net pel treballador. 
 -. Cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. 
 
 
Cal fer menció en aquest punt al que ens han explicat els responsables administratius 
de SABA, el procediment de gestió, control intern del personal i imputació de costos 
laborals que es segueix és el següent: 
 

a) El programa de gestió de nòmines utilitzat per SABA en calcula el cost laboral 
individual total per cada mes. 
 

b) Cada treballador està vinculat a un o més centres de cost (corresponents a les 
diferents explotacions gestionades per SABA), on pot ser destinat. 

 
c) Els treballadors es mouen entre els diferents centres de cost en funció de la 

gestió de la plantilla efectuada (“quadrants” d’imputació). 
 

d) Un aplicatiu de base de dades intern de SABA determina la part de cost laboral 
que correspon imputar a cada centre de cost, en funció de les diferents zones 
en les que ha estat imputat seguint els quadrants d’explotació. 
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e) Per tant, no té perquè existir una relació directa entre el cost total mensual d’un 
treballador (segons consta al resum de nòmina mensual) i el cost imputat al 
compte de resultats d’una determinada explotació (en el cas que ens ocupa, la 
zona regulada de Blanes). En el cas que un treballador hagi desenvolupat la 
seva activitat en més d’una zona, el seu cost laboral quedarà repartit entre 
aquests diferents centres de cost. 

 
 
Els costos laborals inclosos en els resums de nòmina que ens han estat aportats (que 
contemplen els sous màxims imputables a un treballador concret per la totalitat de 
centres de cost en els que hagi pogut treballar) entenem que són raonables en funció 
de la tipologia dels llocs de treball contemplats. En relació a la informació revisada, 
veiem que la totalitat de treballadors imputats corresponen a la categoria de vigilants / 
controladors.  
 
Cal dir que els costos en concepte de despeses de personal comptabilitzats inclouen la 
periodificació de la part proporcional de pagues extres meritada, periodificació que és 
correcte seguint la normativa comptable vigent. 

En conclusió, entenem que les despeses de personal corresponents als exercicis 2013, 
2014 i 2015, segons figuren registrades als corresponents comptes d’explotació 
presentats per SABA, són raonables en funció de la plantilla de treballadors necessària 
per l’explotació de la zona regulada de Blanes. 
 
En aquesta revisió preliminar de la informació disponible no s’han efectuat proves 
substantives i de compliment dels sistemes informàtics de control del personal de la 
societat SABA. En cas que es considerés necessari, aquestes proves serien objecte de 
realització en una fase posterior. 

 
 

3) Revisió de les despeses per amortitzacions. 
 
Se’ns entrega per part de SABA el registre extracomptable d’inversions, on hi figura el 
detall següent: 
 
 -. Concepte d’inversió. 
 -. Data de la inversió. 
 -. Import de la inversió. 
 -. Amortització anual realitzada. 
 
Cal comentar que dins les inversions objecte d’amortització hi figura el cànon pagat per 
SABA, de manera anticipada, per import de 1,7 milions d’euros, i suposa 
aproximadament un 77% del cost total de les inversions realitzades a amortitzar. 
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Se’ns entrega també còpia de les factures de tercers corresponents a les diferents 
inversions addicionals realitzades per SABA, en compliment de l’establert en el Plec de 
Clàusules Administratives de la concessió. 
 
Un cop revisada la diferent documentació que ens ha estat aportada, veiem que: 
 
 -. Les diferents inversions (cànon més actuacions addicionals) estan 
degudament justificades pels respectius justificants de pagament i factures d’inversió. 
 
 -. Aquestes inversions s’amortitzen correctament en funció del període 
concessional (10 anys amb caràcter general, amortització lineal a raó d’un 10% anual). 
Aquelles inversions vinculades a zones de les que l’Ajuntament de Blanes en 
recuperarà el control en un període inferior (previsió de recuperació de zones B2 i B3 a 
finals de l’exercici 2017) s’amortitzen en funció d’aquest plaç de recuperació 
(amortització liineal a raó d’un 20% anual). 
 
En conclusió, entenem que les despeses en concepte d’amortització corresponents als 
exercicis 2013, 2014 i 2015, segons figuren registrades als corresponents comptes 
d’explotació presentats per SABA, estan degudament justificades i són raonables. 
 
 
 

4) Revisió d’altres despeses. 
 
Incloem dins aquesta categoria despeses vàries, corresponents bàsicament a treballs 
de manteniment i reparació, comisions bancàries pels cobraments realitzats amb tarja 
de crèdit, primes d’assegurances, tributs i cost del material d’impressió dels tiquets i 
resta de material d’oficina necessari. 
 
Com es pot observar, es tracta en general de despeses d’import individual reduït, i 
similar en els tres exercicis analitzats.  
 
Hem demanat els justificants corresponents a les principals despeses observades, que 
corresponen als serveis de reparació i sinistres de l’exercici 2014 i a l’impost sobre 
activitats econòmiques. La documentació ens ha estat degudament justificada per 
SABA. 
 
En conclusió, entenem que les despeses en conceptes varis corresponents als exercicis 
2013, 2014 i 2015, segons figuren registrades als corresponents comptes d’explotació 
presentats per SABA, estan degudament justificades i són raonables en relació a 
l’activitat realitzada. 
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5.- ANÀLISIS DE LA RENDIBILITAT DE LA EXPLOTACIÓ (BENEFICI 
INDUSTRIAL) OBTINGUT PER LA CONCESSIONÀRIA SABA. 
 
Com s’ha detallat en el punt nº 4 anterior, els resultats d’explotació de la zona 
regulada de Blanes, segons els comptes presentats per SABA, són els següents: 
 
 

IMPORT
131.464,92
142.033,29
251.052,17

CONCEPTE
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2013
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2014
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2015  

 
 
El benefici industrial de la concessió, entenent per benefici industrial la ràtio Resultat 
d’Explotació / Import net de la Xifra de negocis, serien els següents: 
 
 

CONCEPTE 2013 2014 2015
1.- IMPORT NET XIFRA DE NEGOCI 573.434,65 641.587,27 744.576,81

2.- RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 131.464,92 142.033,29 251.052,17
3.- BENEFICI INDUSTRIAL ( 2 / 1) 22,9% 22,1% 33,7%  

 
 
El benefici industrial obtingut ha estat objecte d’anàlisis i valoració per part de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya (en endavant, la OAC), dins el marc de les seves actuacions 
d’investigació respecte el procediment de contractació i adjudicació a Saba 
Aparcamientos, S.A. del contracte de gestió del servei públic d’aparcament en 
superfície de diversos espais regulats de Blanes.  
 
Així, en la pàgina nº 7 i següents de l’informe Raonat de la OAC de data 8 d’octubre de 
2015, la OAC realitza una revisió dels estats financers de la comptabilitat de 
l’explotació, segons la documentació que els ha estat aportada per l’Ajuntament de 
Blanes i per SABA, amb l’objectiu final de determinar si el benefici obtingut és ajustat 
al nivell de benefici considerat com a normal, i per tant, si hi ha una correcta retribució 
econòmica i equilibri financer en el contracte concessional. 
 
De manera resumida, la OAC arriba a la conclusió que la diferent normativa i 
jurisprudència al respecte fixa com a nivell normal de benefici industrial un percentatge 
del 6%. 
 
La OAC efectua també en el seu informe raonat una comparació entre els resultats 
obtinguts en l’explotació de la zona regulada de Blanes i el benefici industrial mitjà de 
les societats no financeres amb el mateix sector, ràtios d’activitat publicats pel Banc 
d’Espanya. 
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Per fer aquesta comparativa amb les dades mitjanes sectorials, la OAC es fixa en 
l’epígraf / classificació F439 Altres activitats de construcció especialitzada), 
concretament en les ràtios corresponents als 5 anys anteriors a l’inici de la concessió 
(2008 a 2012). 
 
Les ràtios comparatives a considerar segons la OAC són les següents (pàgina nº 10, 
informe raonat OAC 8/10/15): 
 

Exercici Resultat econòmic net / Xifra de negocis
2008 5,35%
2009 2,58% - 3,91% - 6,93%
2010 0,31% - 1,68% - 5,85%
2011 1,63%
2012 2,58%  

 
 
Tot això porta a concloure a l’OAC que el benefici industrial obtingut per SABA en 
l’explotació de la zona regulada de Blanes és molt superior al considerat com a normal 
i a la mitja de benefici obtinguda per empreses del mateix sector, amb el no s’estaria 
complint la condició d’equiibri financer de la concessió. 
 
En relació a la comparativa de les dades de l’explotació de Blanes efectuada per l’OAC 
respecte les dades mitjanes sectorials, creiem necessari fer algunes precisions. 
 
Les dades sectorials analitzades corresponen, tal i com indica l’OAC, a empreses amb 
una facturació superior als 50 milions d’euros, atès que la facturació de la societat 
concessionària, Saba Aparcamientos, S.A., és superior a aquesta xifra. 
 
Creiem que per una anàlisis correcta del benefici industrial “a esperar” de la zona 
regulada de Blanes, no té massa sentit comparar aquests valors amb els obtinguts per 
societats amb una facturació superior als 50 milions d’euros.  

 
Si bé la societat concessionària supera aquesta facturació, no és menys cert que Saba 
Aparcamientos (de manera similar, és de suposar, que la resta de societats del seu 
sector amb una facturació superior a 50 milions d’euros) és una entitat que gestiona 
múltiples tipologies d’explotació (aparcaments en superfície, aparcaments soterrats, 
aparcaments en ports i aeroports, etc) , en diferents països, en diferents règims 
d’explotació (en propietat, en gestió mixta, en concessió) i sota diferents regulacions. 
Per tant, els seus resultats i ràtios mitjos no són directament comparables amb la 
tipologia d’explotació objecte de revisió (cànon inicial anticipat, concessió, durada 10 
anys, facturació inferior a 1 milió d’euros). 
 
Entenem per tant que els ràtios exposats per la OAC per determinar el “rang” de 
benefici industrial del sector no seria aplicable / comparable a l’explotació de les zones 
regulades de Blanes. 
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D’altra banda, creiem que la determinació de la rendibilitat mitjana / comparativa amb 
els rendiments obtinguts a l’explotació de Blanes hauria de realitzar-se en base als 
ràtios sectorials anuals publicats pel Banc d’Espanya a partir de l’inici de la concessió 
(exercicis on s’inicia la recuperació de l’activitat econòmica), i no en comparació amb 
els rendiments d’exercicis anteriors a l’inici de la concessió (exercicis més afectats per 
la crisi econòmica espanyola). 
 
Finalment, hem de dir que segons la nostra opinió, l’epígraf d’activitat utilitzat per 
l’OAC per fer la comparativa sectorial (F439 – Altres activitats de construcció 
especialitzades) no és la correcta. 
 
El sector d’activitat al que pertany l’activitat d’explotació dels aparcaments en 
superfície de Blanes correspon a l’epígraf H522 Activitats Annexes al transport. Dins 
aquest epígraf, la ràtio corresponent a empreses amb una facturació inferior a 2 
milions d’euros (i per tant, les més “directament” comparables a l’explotació objecte de 
revisió en el present informe), és la següent: 
 

Exercici Q1 Q2 Q3
2008 -3,01% 1,60% 6,97%
2009 -6,61% 0,96% 6,73%
2010 -4,95% 1,26% 6,73%
2011 -5,64% 1,08% 6,03%
2012 -6,65% 0,82% 5,56%
2013 -6,03% 1,12% 6,44%
2014 -3,40% 1,87% 7,94%

Resultat econòmic net / Xifra de negocis

 
 
Com podem comprovar, el benefici industrial obtingut per les empreses del 3er quartil, 
en el període 2008 a 2014, es mou entre el 5,56% i el 7,94%. 
 
En base a aquests rendiments, s’observaria a priori que el benefici industrial generat 
per l’explotació a favor de l’entitat concessionària seria superior a les mitges sectorials 
esperades, però, tal i com després quedarà acreditat, caldria restar d’aquests 
rendiments determinats costos, per import significatiu, que no han estat considerats 
per l’OAC en el seu informe. 
 
Per una correcta interpretació de les dades relatives al marge de benefici industrial 
obtingut segons el compte d’explotació elaborat per SABA, cal fer una anàlisi prèvia 
dels components d’ingrés i, especialment, de despesa, inclosos en aquest compte de 
resultats, per tal de validar que aquesta inclou la totalitat d’ingressos i despeses, tant 
els de tipus directe com els de tipus indirecta, que caldria considerar. 
 
En l’apartat següent del present informe realitzem aquesta anàlisis de l’estructura del 
compte d’explotació elaborat per SABA. 
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6.- COMENTARIS RESPECTE L’ESTRUCTURA DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ 
ELABORAT PER SABA.  
 
Analitzant l’estructura del compte d’explotació elaborat per SABA, corresponent als 
exercicis 2013, 2014 i 2015, podem veure que aquest conté, únicament, els ingressos i 
despeses directament vinculats a la dita explotació. 
 
Així, podem comprovar com dins el compte d’explotació no s’inclouen els costos 
referents a: 
 

a) Despeses de personal directiu / gerencial. 
b) Despeses de personal administratiu. 
c) Despeses generals d’estructura. 
d) Despeses financeres. 
e) Efecte impositiu. 

 
 
Tal i com se’ns ha confirmat desde SABA, la comptabilitat separada de la zona 
regulada de Blanes (zona que suposa un dels diferents centres de cost de la societat 
concessionària, Saba Aparcamientos, S.A.) no contempla la imputació de costos 
indirectes en general, ni de costos d’estructura en particular, per raó de: 
 
 -. SABA analitza l’aportació marginal de cada centre, tractant les despeses 
comuns de caràcter indirecte imputables a tots ells (despeses d’estructura) de manera 
separada. 
 -. SABA no realiza aquesta imputació de costos indirectes perquè, donada la 
seva tipologia empresarial (múltiples centres, en diferents règims d’explotació, amb 
diferents temporalitats i especificitats, amb diferents serveis oferts a cada centre, amb 
una constant modificació dels centres gestionats, etc), enten que el valor afegit que en 
podria obtindre no justifiqui l’esforç (en personal, temps, i per tant econòmic) que li 
comportaria estabir uns criteris raonables i reals d’imputació dels costos entre els 
diferents centres gestionats. 
 
En el cas que ens ocupa però, d’anàlsisi individual d’un únic centre, entenem que per 
tal d’analitzar correctament els rendiments i beneficis que està generant l’explotació de 
les zones regulades de Blanes, cal que es considerin la totalitat de conceptes d’ingrés i 
despesa que correspondrien a un negoci d’aquesta tipologia. 
 
Així, cal considerar tots aquells costos que caldria assumir en el cas que l’explotació fos 
realitzada per una societat amb aquest únic objecte social.  
 
Procedim tot seguit a estimar quins serien aquests costos indirectes que caldria tenir 
en consideració per una anàlisi més acurada de l’explotació de les zones regulades de 
Blanes. 
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Despeses corresponent a personal indirecte. 
 
Com s’ha dit anteriorment, el compte d’explotació presentat per SABA inclou 
exclusivament els costos laborals del personal encarregat de la vigilància / control de 
les zones regulades. 
 
Caldria considerar la necessitat que tindria aquesta explotació de disposar d’un Director 
Administratiu / Financer (encarregat del control de la gestió de l’explotació, de la gestió 
financera i de tresoreria, de la gestió del personal i de la relació amb tercers), així com 
d’un responsable d’administració / comptabilitat (encarregat de la comptabilitat general 
de l’explotació, de la gestió dels pagaments a terers, del control intern sobre ingressos 
i despeses i de la preparació de tota la documentació de tipus fiscal, mercantil, etc, a 
preparar per part de la societat). 
 
Entenem que aquesta seria l’estructura mínima de la que hauria de disposar el negoci. 
Aquestes tasques són actualment realitzades per personal de SABA dels que no 
s’imputa cap cost al compte d’explotació. 
 
Els costos anuals estimats, sota un criteri de prudència, pels 2 llocs de treball a 
considerar són: 
 
 Cost anual Director Administratiu / Financer: 45.000 euros anuals 
 Cost anual Resp. Administració / comptabilitat: 25.000 euros anuals 
 
Establim aquests costos en base al cost publicat per diferents estudis de retribucions 
laborals, tenint en consideració els càrrecs a ocupar ( Director Administratiu / Financer 
i Responsable de comptabilitat) l’experiència necessària per desenvolupar el treball, 
així com el volum de facturació de l’explotació que ens ocupa (menor a 1 milió d’euros 
anual). Ens situem en tot cas en les bandes més baixes dels intervals retributius de 
mercat, pel què la previsió es realitza sota un clar criteri de prudència.  
 
 
Despeses d’estructura. 
 
En cas que l’explotació fos realitzada per una societat dedicada en exclusiva a aquest 
negoci, exisitirien uns costos mensuals estructurals a considerar, en concepte de: 
 
 -. Arrendament d’un local comercial / oficina desde on es gestiona el negoci. 
 -. Costos de subministraments vinculats a aquest local: telefonia, electricitat, 
gas, aigua, tributs, assegurances, etc). 
 
Si bé el volum de l’explotació que ens ocupa no és massa elevat, cal considerar uns 
costos mensuals mínims pels conceptes anteriors, que estimem en: 
 
 Cost arrendament local:   500 euros / mes (6.000 euros / anuals). 
 Costos mínims associats al local:  150 euros / mes (1.800 euros / anuals). 
 
Per tant, estimem uns costos anuals (mínims) totals en concepte de despeses 
d’estructura de 7.800 euros. 
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Despeses financeres. 
 
Els comptes d’explotació presentats per SABA no incorporen cap cost en concepte de 
despesa financera. 
 
No obstant, per una correcta anàlisi dels costos vinculats a l’explotació, i per tant, per 
determinar-ne correctament la seva rendibilitat, cal tenir present el cost financer que 
comportaria el finançament del cànon a pagar, així com el cost de les obres a realitzar 
segons el Plec de Clàusules Administratives, costos ambós que calia afrontar de 
manera anticipada a l’inici de l’explotació (cost total de 2,23 milions d’euros). 
 
La taula d’amortització del deute equivalent al finançament necessari, considerant un 
plaç de retorn del capital de 10 anys (igual al període concessional) i establint un tipus 
d’interés de referència del 5,5%, en base al promig del tipus d’interés aplicat durant el 
primer semestre de 2016 a Espanya per les entitats de crèdit, en operacions no 
hipotecàries finançades a un plaç superior a 5 anys, segons informació publicada pel 
Banc d’Espanya, seria la següent: 
 

ANY CAP INT QUOTA CAP PDT
2012 2.237.565,27
2013 173.786,70 123.066,09 296.852,79 2.063.778,57
2014 183.344,97 113.507,82 296.852,79 1.880.433,60
2015 193.428,94 103.423,85 296.852,79 1.687.004,65
2016 204.067,54 92.785,26 296.852,79 1.482.937,12
2017 215.291,25 81.561,54 296.852,79 1.267.645,87
2018 227.132,27 69.720,52 296.852,79 1.040.513,60
2019 239.624,54 57.228,25 296.852,79 800.889,06
2020 252.803,89 44.048,90 296.852,79 548.085,16
2021 266.708,11 30.144,68 296.852,79 281.377,05
2022 281.377,05 15.475,74 296.852,79 0,00

TOTAL 2.237.565,27 730.962,65 2.968.527,92  
 
 
Cal dir que el tipus d’interés aplicat és inferior als diferents tipus promitjos dels 
exercicis 2012 a 2015 (és a dir, desde l’inici de la concessió), pel què considerem que 
el tipus aplicat és del tot prudent respecte l’evolució dels tipus de referència del mercat 
en els darrers exercicis. 
 
Així doncs, s’estima en 730 mil euros el cost financer total que, pel període 2013 a 
2022, caldria prendre (per la seva part anual estimada) en consideració a l’hora 
d’analitzar el compte de resultats de l’explotació. 
 
 
Efecte impositiu 
 
El compte d’explotació aportat per SABA, al no incloure despeses indirectes, no 
contempla la tributació en concepte d’Impost sobre Societats que correspondria aplicar 
en base als diferents resultats d’explotació obtinguts. 
 
Estimem que tipus impositiu a contemplar en concepte d’efecte impositiu és del 25%. 
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Compte d’explotació ajustat. 
 
Un cop identificats els diferents conceptes de costos indirectes que no es troben 
inclosos en el compte d’explotació de la Zona Regulada de Blanes presentats per SABA, 
i una vegada estimat quin en seria el seu import, segons s’ha detallat anteriorment, 
podem elaborar el Compte d’Explotació Ajustat, que inclouria aquests conceptes, i que 
per tant es correspondria amb la totalitat de costos (indirectes i directes) a assumir en 
la gestió de l’explotació. 
 
El detall del compte d’explotació ajustat proposat pels exercicis 2013, 2014 i 2015 és el 
següent: 
 

CONCEPTE 2013 2014 2015

INGRESSOS EXPLOTACIÓ 573.434,65 641.587,27 744.576,81

DESPESES EXPLOTACIÓ -222.009,14 -240.974,31 -234.944,94

Despeses de personal -208.616,89 -183.546,72 -203.659,34
Sous i Salaris -161.831,65 -135.074,66 -150.097,68

Seg. Social Empresa -46.785,24 -48.472,06 -53.561,66

Serveis Exteriors -13.392,25 -57.427,59 -31.285,60
Reparació i manteniment -4.233,61 -30.584,23 -14.781,86
Comisions bancàries -1.480,59 -2.416,35 -4.321,60
Vals, tiquets, targetes, impresos -7.065,11 -6.355,05 -4.260,04
Tributs -2.055,33 -13.498,87 -2.107,08
Excés provisions 4.682,52 0,00 0,00
Altres -3.240,13 -4.573,09 -5.815,02

AMORTITZACIONS -219.960,59 -258.579,67 -258.579,70

RESULTAT EXPLOTACIÓ 131.464,92 142.033,29 251.052,17

COSTOS PERSONAL SERV. GENERALS -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
(1 GERENT, 1 ADMINISTRATIU)

LLOGUER LOCAL I COSTOS ASSOCIATS -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00

RESULTAT EXPLOTACIÓ AJUSTAT 53.664,92 64.233,29 173.252,17

COST FINANCER -123.066,09 -113.507,82 -103.423,85

RTAT ABANS IMPOSTOS -69.401,17 -49.274,53 69.828,32

IMPOST SOCIETATS 0,00 0,00 0,00
CRÈDIT FISCAL  GENERAT / APLICAT 17.350,29 12.318,63 -17.457,08
TIPUS APLICAT 25,00% 25,00% 25,00%

RTAT NET -52.050,88 -36.955,90 52.371,24

BENEFICI INDUSTRIAL -9,08% -5,76% 7,03%
(RTAT NET s/ ING EXPLOTACIÓ)

COST NO INCLÓS INICIALMENT

DADES REALS

COST NO INCLÓS INICIALMENT

COST NO INCLÓS INICIALMENT

COST NO INCLÓS INICIALMENT
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Com podem veure, el benefici industrial obtingut, un cop ajustat al compte de pèrdues 
i guanys amb les despeses de tipus indirecte, financer i fiscal que inicialment no hi 
estaven considerades, varia de manera significativa, segons el detall següent: 
 

CONCEPTE 2013 2014 2015
BENEFICI INDUSTRIAL , SEGONS CTE EXPLOTACIÓ SABA 22,9% 22,1% 33,7%

BENEFICI INDUSTRIAL, SEGONS CTE EXPLOTACIÓ AJUSTAT -9,1% -5,8% 7,0%  
 
La rendibilitat obtinguda en els exercicis 2013, 2014 i 2015 oscil.laria entre rendiments 
negatius i un benefici industrial del 7%, similar al considerat com a rendiment normal, i 
en linia amb l’interval superior de rendiments de les empreses del sector, segons les 
ràtios sectorials publicades pel Banc d’Espanya. 
 
Pel que fa a la previsió de compte d’explotació ajustat, considerant-lo per la totalitat 
del període concessional, seria la següent: 
 

CONCEPTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

INGRESSOS EXPLOTACIÓ 573.434,65 641.587,27 744.576,81 752.022,58 759.542,80 541.450,44 546.864,94 552.333,59 557.856,93 563.435,50

DESPESES EXPLOTACIÓ -222.009,14 -240.974,31 -234.944,94 -235.587,59 -236.765,53 -221.219,82 -222.325,92 -223.437,55 -224.554,74 -225.677,51

Despeses de personal -208.616,89 -183.546,72 -203.659,34
Sous i Salaris -161.831,65 -135.074,66 -150.097,68

Seg. Social Empresa -46.785,24 -48.472,06 -53.561,66

Serveis Exteriors -13.392,25 -57.427,59 -31.285,60
Reparació i manteniment -4.233,61 -30.584,23 -14.781,86
Comisions bancàries -1.480,59 -2.416,35 -4.321,60
Vals, tiquets, targetes, impresos -7.065,11 -6.355,05 -4.260,04
Tributs -2.055,33 -13.498,87 -2.107,08
Excés provisions 4.682,52 0,00 0,00
Altres -3.240,13 -4.573,09 -5.815,02

AMORTITZACIONS -219.960,59 -258.579,67 -258.579,70 -258.579,67 -258.579,67 -196.657,20 -196.657,20 -196.657,20 -196.657,20 -196.657,17

RESULTAT EXPLOTACIÓ 131.464,92 142.033,29 251.052,17 257.855,32 264.197,60 123.573,42 127.881,82 132.238,84 136.644,99 141.100,82

COSTOS PERSONAL SERV. GENERALS -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
(1 GERENT, 1 ADMINISTRATIU)

LLOGUER LOCAL I COSTOS ASSOCIATS -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00 -7.800,00

RESULTAT EXPLOTACIÓ AJUSTAT 53.664,92 64.233,29 173.252,17 180.055,32 186.397,60 45.773,42 50.081,82 54.438,84 58.844,99 63.300,82

COST FINANCER -123.066,09 -113.507,82 -103.423,85 -92.785,26 -81.561,54 -69.720,52 -57.228,25 -44.048,90 -30.144,68 -15.475,74

RTAT ABANS IMPOSTOS -69.401,17 -49.274,53 69.828,32 87.270,06 104.836,06 -23.947,10 -7.146,43 10.389,94 28.700,31 47.825,08

IMPOST SOCIETATS 0,00 0,00 0,00 -9.605,67 -26.209,01 0,00 0,00 0,00 -1.999,18 -11.956,27
CRÈDIT FISCAL  GENERAT / APLICAT 17.350,29 12.318,63 -17.457,08 -12.211,84 5.986,78 1.786,61 -2.597,49 -5.175,90
TIPUS APLICAT 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

RTAT NET -52.050,88 -36.955,90 52.371,24 65.452,55 78.627,04 -17.960,33 -5.359,82 7.792,46 21.525,23 35.868,81

BENEFICI INDUSTRIAL -9,08% -5,76% 7,03% 8,70% 10,35% -3,32% -0,98% 1,41% 3,86% 6,37%
(RTAT NET s/ ING EXPLOTACIÓ)

DADES REALS DADES PREVISTES
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El detall de l’evolució del benefici industrial esperat, segons el compte de pèrdues i 
guanys ajustat, és la següent: 
 

EXERCICI
XIFRA DE 
NEGOCIS

RESULTAT
 NET

% BENEFICI 
INDUSTRIAL

RENDIBILITAT
 ACUMULADA  

PROMIG
2013 573.434,65 -52.050,88 -9,08% -9,08%
2014 641.587,27 -36.955,90 -5,76% -7,33%
2015 744.576,81 52.371,24 7,03% -1,87%
2016 752.022,58 65.452,55 8,70% 1,06%
2017 759.542,80 78.627,04 10,35% 3,10%
2018 541.450,44 -17.960,33 -3,32% 2,23%
2019 546.864,94 -5.359,82 -0,98% 1,85%
2020 552.333,59 7.792,46 1,41% 1,80%
2021 557.856,93 21.525,23 3,86% 2,00%
2022 563.435,50 35.868,81 6,37% 2,40%

TOTAL 6.233.105,51 149.310,41 2,40%

BENEFICI INDUSTRIAL
COMPTE D'EXPLOTACIÓ AJUSTAT

 
 
 
Com veiem al quadre anterior, la rendibilitat acumulada de l’explotació es mou, en tot 
moment, per sota del percentatge del 6% considerat per la OAC com percentatge de 
benefici industrial normal. 
 
 
 
7.- CONCLUSIONS. 
 
Un cop analitzada la diferent informació que ens ha estat aportada per l’Intervenció 
Municipal de l’Ajuntament de Blanes i per la societat SABA APARCAMIENTOS, S.A., en 
relació al compte d’explotació de la zona d’aparcament regulat de Blanes, arribem a les 
següents conclusions: 
 
 

a) Que considerem que els diferents conceptes recollits als comptes d’explotació 
presentats per SABA en els exercicis 2013, 2014 i 2015 (ingressos d’explotació, 
despeses de personal, despeses per amortitzacions i altres despeses 
d’explotació) estan degudament justificats, i són raonables per la tipologia 
d’explotació analitzada. 
 

b) Que basant-nos en aquests comptes d’explotació presentats per SABA, el 
benefici industrial obtingut per la concesssionària SABA (entenent per benefici 
industrial el Resultat d’Explotació dividit per l’Import de la Xifra de vendes) seria 
del 22,9% (per l’exercici 2013) , 22,1% (2014) i 33,7% (2015), percentatges 
de benefici superiors als habituals en empreses del mateix sector d’activitat i 
característiques similars. 
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Nota de Premsa 320 – 06 octubre 
 

L’Auditoria de SABA sobre l’explotació de zones blaves 
de Blanes indica que l’informe de l’Oficina Antifrau és 
incorrecte 
 
Segons aquest informe, encarregat per l’Ajuntament a una 
empresa externa, el benefici industrial promig generat per 
l’explotació seria del 2’40%, lluny del 22% que indicava l’OAC 
 
Blanes, 06 octubre 2016.- L’Ajuntament de Blanes va encarregar el passat mes 
d’abril a l’empresa de Girona Auditoria i Control, Auditors SLP que efectués un 
informe de revisió detallada del Compte d’Explotació de la Zona d’Aparcament 
Regulat de superfície de Blanes corresponent als exercicis del 2013 al 2015, una 
explotació gestionada per SABA Aparcaments S.A. Així va ser amb motiu del 
requeriment rebut de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per revisar les 
actuacions corresponents a aquest contracte. 
 
L’objectiu era poder examinar amb major detall les dades d’explotació de la zona 
regulada de Blanes i contrastar la informació que va fer públiques el passat mes de 
juliol l’Oficina Antifrau. L’OAC considerava que el benefici obtingut per SABA entre 
el 2013 i el 2015 era exagerat, entre el 23% i el 33%, basant-se en les ràtios de 
beneficis d’empreses del mateix sector d’activitat. Per efectuar aquest informe, el 
consistori blanenc va demanar a l’empresa SABA que, vista la seva voluntat de 
col·laborar, s’encarregués de lliurar directament les dades necessàries a l’empresa 
Auditoria i Control, Auditors SLP. 

 
L’Informe d’Auditoria indica que el benefici promig seria del 2’40% 
 
Ara, l’informe d’auditoria lliurat aquesta setmana a l’Ajuntament de Blanes 
desmenteix aquest extrem, i en les conclusions finals explica que consideren que 
els diferents conceptes recollits als comptes d’explotació presentats per SABA els 
anys 2013, 2014 i 2015 estan degudament justificats i són raonables pel tipus 
d’activitat que desenvolupa. Aquestes dades es refereixen a ingressos d’explotació, 
despeses de personal, despeses per amortitzacions i altres despeses d’explotació. 
 
Si bé basant-se en aquests comptes d’explotació el benefici industrial obtingut seria 
el què havia indicat l’Oficina Antifrau de Catalunya (22’9% al 2013, 22’1% al 2014 i 
33’7% al 2015), l’informe d’auditoria remarca que no s’ha tingut en compte tots els 
costos, tant els directes com els indirectes. Els més importants són els costos 
financers derivats de la inversió inicial. També s’han omès els costos de personal de 
direcció i administració, costos d’estructura, costos financers i efecte fiscal. Segons 
l’empresa que ha realitzat l’auditoria aquestes dades cal tenir-les en compte per 
presentar correctament l’estat de comptes sobre pèrdues i guanys. 
 
Un cop tinguts en compte tots aquests costos al compte d’explotació, el benefici 
industrial d’aquestes mateixes anualitats és sensiblement inferior, i a més està per 
sota del 6%, considerat per l’OAC com un percentatge de benefici industrial normal. 
Aquests beneficis serien els següents: al 2013 un -9’08%, al 2014 un -5’76% i al 
2015 un 7’03%. En base a la previsió d’ingressos i despeses per la totalitat del 
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període de concessiól inclosos al compte de resultats ajustat, el benefici industrial 
promig generat per l’explotació seria del 2’40%. 
 
Per últim, l’informe també conclou que considera que la metodologia seguida per 
l’Oficina Antifrau de Catalunya per comparar el benefici industrial de l’explotació de 
la zona regulada de Blanes amb els ràtios promig sectorials és incorrecta. Aquesta 
afirmació la basa en què la mostra d’empreses considerada correspon a una 
activitat i a uns volums de facturació diferents i, per tant, l’empresa que ha realitzat 
l’auditoria creu que no poden ser utilitzats com a dades comparables. 
 
Davant aquestes conclusions, l’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, s’ha mostrat 
satisfet però, a l’hora, també ha censurat l’actitut de l’Oficina Antifrau per la 
negativa imatge de Blanes que ha fet planar al haver fet públiques unes dades tan 
alarmistes: “És una satisfacció poder desmentir que la valoració feta per 
l’Oficina Antifrau estava equivocada, però a l’hora no entenc com pot ser 
que hagin actuat de manera tan alegra”.  
 
L’equip de govern va fer arribar l’Informe d’Auditoria ahir al vespre a tots els 
regidors i regidores que composen el plenari de l’Ajuntament de Blanes, perquè 
tinguessin totes les dades al seu abast. D’altra banda, està previst que es tracti 
aquest tema en una Junta de Portaveus que s’ha convocat per d’aquí a dues 
setmanes.  
 
 
Servei de Comunicació Ajuntament de Blanes  
Eva Palau –608 880 002  i  972 35 17 17  
Adjuntem fotografies de zones blaves i l’aparcament soterrat que també 
gestiona l’empresa SABA, avui al matí 
Autor Fotografies: Ajuntament de Blanes 

30



31



32



33


	Informe AiC signat zona regulada 2013-2015.pdf
	Portada.pdf
	Girona, 26 de setembre de 2016


	Informe AiC signat zona regulada 2013-2015.pdf
	Portada.pdf
	Girona, 26 de setembre de 2016





