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A C T A 
 
 

Corresponent a la sessió de la Junta de Govern de 
l’Organisme Autònom “Institut del Teatre” 

 
 
 
Data:  17 de juliol de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  13:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  14:50 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
President: 

Excm. Sr. Marc Castells Berzosa 
 
 
Vicepresident: 

Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
 
 
Vocals: 

Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller 
Sr. Josep Altayó i Morral 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

 
 
 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
S’excusen: 

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
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La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 
2018. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 962 al 
1263 de l’any 2018.   
 

3. Ratificar les resolucions de la Presidència: Sense assumptes. 
 

4. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de l’Institut del Teatre al sistema d’adquisició centralitzada del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local i a la Central de Contractació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques.  
 

5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i l'Associació de Professionals de la 
Dansa de Catalunya (APDC).  
 

6. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Fundació Politècnica de Catalunya i l'Institut del Teatre per a la participació conjunta en la formació de 
tècniques de les arts de l’espectacle durant el curs 2018-2019.  
 

7. Dictamen que proposa aprovar les bases i de la convocatòria del Premi de Dansa 2018 de l’Institut del 
Teatre. 
 

8. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i els cursos derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de 
l’Institut del Teatre (edició 2018).  
 

9. Dictamen que proposa la modificació de la despesa derivada del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)”.  
 

10. Dictamen que proposa aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, integrat per diverses 
escoles i centres per al curs 2018-2019, així com el seu cost econòmic.  
 

11. Dictamen que proposa aprovar el protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per 
raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere, en l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre. 
 

12. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels càrrecs acadèmics adscrits a la Coordinació Acadèmica, a 
la Direcció de Serveis Culturals de l’Institut del Teatre i creació d’altres càrrecs acadèmics. 
 

13. Dictamen que proposa la modificació dels complements retributius dels càrrecs acadèmics de les escoles 
superiors i d’altres càrrecs de l’Institut del Teatre.  
 

14. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

• Donar compte de la resolució del procés selectiu per a la selecció de director o directora de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) a partir del 
curs 2018-19. 

 
15. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El President dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el desenvolupament 
dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
1. Lectura i aprovació en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària 

celebrada el dia 13 de juny de 2018.  
 

En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 13 de juny de 2018 amb la convocatòria de la 
sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 

El President demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 
2018 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 962 al 1263 de l’any 2018. 
 

A indicació del President, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres de 
la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots els 
decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els registrats 
amb els números 962 al 1263 de l’any 2018. 
 

El Sr. Altayó sol·licita informació en relació a la direcció de l’ESCPD, tema respecte del 
qual té previst informar la Gerència i Direcció General en un altre punt de l’ordre del 
dia. 
 

La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
 
 
 
3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 

No hi ha cap assumpte en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
 
4. Dictamen que proposa aprovar l’adhesió de l’Institut del Teatre al sistema 

d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local i 
a la Central de Contractació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 
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El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adhesió de l’Institut del Teatre al sistema 
d’adquisició centralitzada del Consorci Català pel Desenvolupament Local i a la 
Central de Contractació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.  
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) és una entitat que posa al servei 
dels municipis catalans eines i serveis per facilitar la tasca diària d’aquests ens locals. 
 
L’any 2008 l’ACM va impulsar la creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL) integrat per les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, els Consells comarcals del 
Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, així com la mateixa ACM, on 
radica el domicili social del consorci.  
 
Per acord de 17 de setembre de 2009, el CCDL va aprovar la modificació dels seus estatuts 
per crear un sistema de contractació centralitzada, tot configurant-se com un servei 
especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. 
 
El 16 de setembre de 2014, l’ACM va acordar constituir una central de contractació, que 
s’articula no només com un servei especialitzat sinó com un instrument que permet la 
tramitació, adjudicació i/o formalització de les prestacions d’altres poders adjudicadors locals 
adherits, segons quina sigui la configuració de cada acord marc o sistema dinàmic de 
contractació que aprovi, tot facilitant el procés de contractació, agregant consums i afavorint 
economies d’escala provocant la contenció o disminució de la despesa pública, i garantint la 
transparència i seguretat jurídica en el procediment.   
 
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i CCDL per a l’adquisició de béns, 
subministraments i serveis a través de la Central de Compres comportarà,  que aquesta sigui 
qui tramiti el procediment de licitació que comprendrà l’adjudicació i formalització de 
l’acord marc amb un sol proveïdor o la selecció de les empreses de l’acord marc amb 
varis empresaris, així com els sistemes dinàmics de contractació o contractes producte del 
sistema d’adquisició centralitzada.  
 
Un cop formalitzats els acords marc per part de la Central de Compres, els ens locals adherits 
hauran entre d’altres i segons el cas: 
 
� Aprovar l’adhesió específica a l’acord marc quan així ho estableixi el seu propi 

clausulat, i 
� Pel que als contractes derivats, aquests podran ser adjudicats bé per la pròpia Central 

de contractació de l’ACM –en el cas d’un únic proveïdor, article 221.3 del LCSP- o bé 
directament pels ens locals destinataris –en el cas de varis empresaris, article 221.4 del 
LCSP-, i sempre en funció del què disposin els respectius plecs reguladors. 

 
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l’obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  
Per tots aquests motius, és voluntat de l’Institut del Teatre adherir-se al sistema d’adquisició 
centralitzada del CCDL i a la central de contractació de l’ACM, per tal de poder efectuar 
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de 
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Contractació de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel 
Consorci amb les empreses adjudicatàries. 
 
AQUESTA ADHESIÓ NO COMPORTA CAP DESPESA AL PRESSUPOST DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
I. “FETS 
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) és una entitat que posa al servei dels municipis 
catalans eines i serveis per facilitar la tasca diària d’aquests ens locals. 
 
L’any 2008 l’ACM va impulsar la creació del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) integrat 
per les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, 
la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, així com la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci.  
 
Per acord de 17 de setembre de 2009, el CCDL va aprovar la modificació dels seus estatuts per crear un 
sistema de contractació centralitzada, tot configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per 
tal de donar servei als ens locals de Catalunya, d’acord amb el previst (actualment) a l’article 228 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) per la qual es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017). 
  
El 16 de setembre de 2014, l’ACM va acordar constituir una central de contractació, d’acord amb la 
Disposició addicional 5a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), la 
qual es regeix per un reglament de funcionament aprovat el 14 de desembre de 2014 i que s’articula no 
només com un servei especialitzat sinó com un instrument que permet la tramitació, adjudicació i/o 
formalització de les prestacions d’altres poders adjudicadors locals adherits, segons quina sigui la 
configuració de cada acord marc o sistema dinàmic de contractació que aprovi, tot facilitant el procés de 
contractació, agregant consums i afavorint economies d’escala provocant la contenció o disminució de la 
despesa pública, i garantint la transparència i seguretat jurídica en el procediment.   
 
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i CCDL per a l’adquisició de béns, 
subministraments i serveis a través de la Central de Compres comportarà, d’acord amb l’article 8.b. del 
Reglament de funcionament citat, que aquesta sigui qui tramiti el procediment de licitació que comprendrà 
l’adjudicació i formalització de l’acord marc amb un sol proveïdor (article 221.3 del LCSP) o la selecció de 
les empreses de l’acord marc amb varis empresaris (article 221.4 del LCSP), així com els sistemes 
dinàmics de contractació o contractes producte del sistema d’adquisició centralitzada.  
 
Un cop formalitzats els acords marc per part de la Central de Compres, els ens locals adherits hauran 
entre d’altres i segons el cas: 
 

• Aprovar l’adhesió específica a l’acord marc quan així ho estableixi el seu propi clausulat, i 
• Pel que als contractes derivats, aquests podran ser adjudicats bé per la pròpia Central de 

contractació de l’ACM –en el cas d’un únic proveïdor, article 221.3 del LCSP- o bé directament 
pels ens locals destinataris –en el cas de varis empresaris, article 221.4 del LCSP-, i sempre en 
funció del què disposin els respectius plecs reguladors. 

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa l’obligació d’efectuar cap, algunes o 
totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat 
destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  
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Per tots aquests motius, és voluntat de l’Institut del Teatre adherir-se al sistema d’adquisició 
centralitzada del CCDL i a la central de contractació de l’ACM, per tal de poder efectuar l’adquisició de 
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Contractació de l’ACM-CCDL 
en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel Consorci amb les empreses 
adjudicatàries.  
 
II. FONAMENTS DE DRET 

 
L’article 228 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) per 
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017) 
regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats 
locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
 
La Disposició addicional 5a, apartat 3r, de la Llei de Bases de Règim Local, aprovada per la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril – en la redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local-. 
 
El Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014. 
 
Vist el que disposa l’article 12 dels Estatuts de l’Institut del Teatre (BOPB núm. 192 de 11 d’agost de 
2004) 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva 
aprovació, els següents 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’INSTITUT DEL TEATRE, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona,  al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de 
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en 
les condicions i preus vigents en les contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.  
 
Segon.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre, perquè en nom i representació de 
l’Organisme pugui formalitzar tots aquelles documents que siguin necessaris per l’efectivitat dels presents 
acords.  
 
Tercer.- COMUNICAR aquests acords, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre l’Institut del Teatre i 

l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC).  
 

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la regulació de la col·laboració amb 
l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC). 
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L'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA (APDC) és una 
associació de caràcter sindical i sense afany de lucre que pretén agrupar els professionals de 
la dansa a Catalunya i defensar els seus interessos. 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l’APDC la 
cooperació en activitats pedagògiques i de promoció de la cultura i de les arts de 
l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb els camps artístic i 
cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les 
institucions. 

 
Són objectius d’aquest conveni marc:  

 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis internacionals 

en matèries d’interès comú per a ambdues institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

professionals que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
5. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de fons 

bibliogràfic, de publicacions, de fons documentals i videogràfics, i d’altres materials 
d’interès per a ambdues institucions. 

6. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin 
beneficiar ambdues institucions. 

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 

 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant 
de cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la 
planificació dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions 
econòmiques, si escau,  les fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals 
oportuns.  Aquests convenis específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de 
govern. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys.  
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
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divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
L'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA (APDC) és una associació de 
caràcter sindical i sense afany de lucre que pretén agrupar els professionals de la dansa a Catalunya i 
defensar els seus interessos. Els objectius de l’entitat són: 
 

• Cohesionar el sector i analitzar-ne les necessitats.  
• Representar i intervenir. Ser interlocutors del sector.  
• Actuar com a lobby polític. Intervenir entre els agents per impulsar polítiques actives adequades, 

establint ponts de contacte.  
• Donar suport, desenvolupar i facilitar el desenvolupament professional de les persones que 

formen part de la professió.  
• Vetllar, donar suport o impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el prestigi de la 

professió. 
• Millorar les condicions laborals dels professionals de la dansa. 

 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l'Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) que es transcriu a continuació: 
 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE I L’ASSOCIACIÓ DE 
PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA (APDC) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representat per l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, 
President de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, assistit pel Sr. 
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Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB 17 de juliol de 2018), amb domicili a la 
Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
De l’altra,  
 
L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA (APDC), representat pel Sr. 
Francesc Xavier Dorca Sala en qualitat de President de l’entitat, amb domicili a Barcelona, C/Eugeni 
d’Ors, 12 (CP 08028) amb i CIF: G-58493677. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.- Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al 
compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de 
l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, 
la promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com 
l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la 
realització de programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la 
cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a 
terme per part d’altres administracions. 
 
II.- Que L'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA DANSA DE CATALUNYA (APDC) és una 
associació de caràcter sindical i sense afany de lucre que pretén agrupar els professionals de la dansa a 
Catalunya i defensar els seus interessos. Els objectius de l’entitat són: 

• Cohesionar el sector i analitzar-ne les necessitats.  
• Representar i intervenir. Ser interlocutors del sector.  
• Actuar com a lobby polític. Intervenir entre els agents per impulsar polítiques actives adequades, 

establint ponts de contacte.  
• Donar suport, desenvolupar i facilitar el desenvolupament professional de les persones que 

formen part de la professió  
• Vetllar, donar suport o impulsar iniciatives que elevin el reconeixement i el prestigi de la 

professió. 
• Millorar les condicions laborals dels professionals de la dansa. 

 
III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es 
proposen. 
IV.- Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin 
adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
V.- Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data ...................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i l'Associació de 
Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) la cooperació en activitats pedagògiques i de promoció 
de la cultura i de les arts de l’espectacle, així com en altres assumptes d’interès comú relacionats amb els 
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camps artístic i cultural, per tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de 
les institucions. 
 
Segon.- Obligacions de les parts 
 
Són objectius d’aquest conveni marc:  
 
9. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
10. Desenvolupar activitats de docència, recerca, publicacions i intercanvis internacionals en matèries 

d’interès comú per a ambdues institucions. 
11. Promoure la formació continuada de professionals. 
12. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques professionals que 

s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
13. Fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, de fons bibliogràfic, de 

publicacions, de fons documentals i videogràfics, i d’altres materials d’interès per a ambdues 
institucions. 

14. Fomentar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar 
ambdues institucions. 

15. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
16. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran convenis 
específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos necessaris per a 
l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de finançament, així com la resta 
de requeriments legals oportuns.  Aquests convenis específics hauran de ser aprovats pels respectius 
òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella de les 
parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la col•laboració entre 
ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i de publicitat de l’activitat, mitjançant la 
incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys a partir de 
l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament sempre que la 
durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys.  
Sisè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà resoldre 
de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest conveni, que vindrà 
referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Setè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les dades 
relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran publicades 
al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre, per la qual cosa les entitats signatàries es donen per 
informades. 
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I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que s’estén per 
duplicat, en la data i lloc indicats.” 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC).” 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar el conveni de col•laboració entre la 

Universitat Politècnica de Catalunya, la Fundació Politècnica de Catalunya i 
l'Institut del Teatre per a la participació conjunta en la formació de tècniques 
de les arts de l’espectacle durant el curs 2018-2019. 

 
El President dóna la paraula a la Directora General, Sra. Magda Puyo per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, orientat a regular la col·laboració amb la UPC i 
la FUPC per al curs 2018-19, així com al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi 
els aspectes econòmics. 
 
En data 1 d’octubre del 1997 es va signar el primer conveni de col·laboració amb la UPC 
per tal d’impartir, a partir del curs 97-98, el programa de Tècniques de les Arts de 
l'Espectacle, estudis a nivell d'un cicle superior de formació, amb una durada total de 2 cursos 
lectius.  
 
Posteriorment, a partir de l’any 1999, aquesta col·laboració ha tingut continuïtat en el marc de 
l’activitat de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE). 
 
És objecte del present conveni la col·laboració i participació conjunta en la formació inicial 
i contínua de les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs acadèmic 2018-19, 
desenvolupada en tres línies: 
 

A. Formació inicial: realització dels estudis de Tècniques de les Arts de l'Espectacle a 
nivell de cicle superior de formació. 

 
B. Formació contínua: formació permanent relacionada amb la tecnologia de l’espectacle 

i altres àrees de la gestió i explotació d’espectacles, adreçada a professionals amb 
necessitat de reciclar-se. 

 
C. Centre de Referència Nacional (CRN): desenvolupament de projectes i tasques que li 

poden pertocar a l’ESTAE com a CRN dins de l’Àrea Professional d’Arts Escèniques. 
 
La formació per a cadascuna de les línies comptarà amb els recursos docents (professorat i 
coordinació) i materials (espais i altres) que destinarà cada entitat per al bon desenvolupament 
de l’activitat: 
 

A. FORMACIÓ INICIAL: ESTUDIS DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE. 
 
Els estudis es desenvolupen amb la previsió futura d’emparar-se en la disposició addicional 
32 de la LOE (Llei Orgànica d’Educació) que preveu l’establiment de Cicles de Formació 
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Professional per a les tècniques de l’espectacle, i s’ajusten als perfils professionals definits per 
l‘INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales) i l’ICQP (Institut Català de 
Qualificacions Professionals). 
 
Els estudis tindran una càrrega lectiva de 2.010 hores distribuïdes en quatre semestres. Una 
part de les hores es realitzarà en finalitzar els estudis en forma de pràctiques en empreses. 
Es contemplen tres especialitats: luminotècnia, maquinària escènica i so. Les especialitats a 
impartir seran determinades pels òrgans competents de l’IT. Els estudis donaran lloc a una 
titulació de “Tècniques de les Arts de l’Espectacle en l’especialitat (luminotècnia, 
maquinària escènica o so)” conjunta de l’IT i l’FPC. 
 
Els estudis seran impartits per professorat de l’IT i per professorat de la UPC, d’entre els 
quals l’FPC en designarà un Coordinador General i un Coordinador d’Estudis. 
 
Per a la realització dels cursos s’utilitzaran els espais de l'IT, a la seu del Centre Territorial del 
Vallès, a Terrassa. La UPC cedirà els espais, aules i laboratoris, i l’FPC cedirà el campus 
virtual, necessaris tots ells per impartir aquelles matèries tècniques que no es puguin impartir a 
la seu del Centre Territorial del Vallès. 
 

B. FORMACIÓ CONTÍNUA: 
 
Les activitats de l'ESTAE inclouen projectes de formació permanent relacionada amb la 
tecnologia de l’espectacle i altres àrees de la gestió i explotació d’espectacles.  
Aquests estudis estan adreçats als professionals amb necessitat de reciclar-se en les 
tecnologies i en les tècniques de gestió aplicades a les arts de l’espectacle. 
Les accions formatives conjuntes seran aprovades per la Comissió Acadèmica de Seguiment 
tal com s’estableix en el pacte quart del conveni. 

 
C. CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL (CRN) 

 
El 26 d’abril de 2011, la Comissió Permanent del Consejo General de la Formación 
Profesional va qualificar l’ESTAE com a Centre de Referència Nacional dins la Família 
Professional d’Arts i Artesanies, (Àrea Professional d’Arts Escèniques), d’acord amb les 
disposicions del Real Decreto 229/2008, de 15 de Febrero, por el que se regulan los Centros 
de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional. 
 
La candidatura va ser proposada per la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació, 
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial) a la Direcció 
General de Formació Professional del Ministeri d’Educació i a la Direcció General del SEPE 
(Ministeri de Treball). 
Com a CRN, l’ESTAE desenvoluparà les tasques que se li encomanen en virtut d’allò establert 
a l’Art. 3 i 4 de l’esmentat RD.  
 
Els projectes a desenvolupar seran presentats per tal de valorar la seva viabilitat a la Comissió 
Acadèmica regulada en el pacte quart del conveni. 

 
Compromisos econòmics  
L’aportació econòmica de l’IT al present conveni s’estableix d’acord amb els següents 
paràmetres: 
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A.- Formació inicial:  

La previsió econòmica derivada d’aquesta formació per a l’any acadèmic 2018-19 resulta la 
quantitat total de 123.868,68 €, que serà liquidada, per part de l’IT, en els següents 
terminis: 

 
• Dos pagaments de 17.043,00 € a la UPC, als mesos de setembre 2018 i març 2019. 
• Quatre pagaments de 22.445,67 € a l’FPC, als mesos de novembre 2018 i gener, maig 

i juliol 2019. 
A la finalització del conveni es procedirà a fer una liquidació de la formació inicial que es 
resoldrà en l’última factura. 

 
El compromís econòmic assumit per l’Institut del Teatre derivat del present conveni anirà 
imputat a càrrec dels exercicis següents: 

 
Exercici 
pressupostari  

Import 

2018 39.488,67€ 
2019 84.380,01€ 

 
B.- Formació contínua i C.- Centre de Referència Nacional. 
 

Quan la UPC i/o l’FPC aportin recursos en concepte de docència i/o d’espais, ja sigui per 
a la formació contínua com per a la programació d’activitats, projectes o accions de 
l’ESTAE en qualitat de CRN, s’elaborarà un pressupost en el qual es reflectiran aquests 
conceptes. La viabilitat econòmica dels projectes comuns així definits serà aprovada pels 
respectius òrgans de direcció de l’IT i de l’FPC. 

 
Prèvia presentació de factura, l’IT abonarà a la FPC les despeses corresponents a les 
prestacions efectuades per la UPC o l’FPC en concepte d’espais, docència o altres que 
se’n derivin. 

 
Per tal de vetllar pel bon funcionament pedagògic i la qualitat d’aquests estudis es crearà una 
Comissió Acadèmica de Seguiment constituïda per quatre membres: el Director i el Cap 
d’Estudis de l’ESTAE de l’IT, i el Coordinador General i el Coordinador d’Estudis designats per 
l’FPC. 
 
El present conveni tindrà vigència des del 12 de setembre de 2018 i fins al 31 d’agost de 
2019, ambdós inclosos, dates que es corresponen amb el curs acadèmic 2018-19. 
 
En conseqüència, es proposa autoritzar la despesa de 123.868,68€, dels quals 39.488,67€ 
aniran a càrrec del pressupost de 2018, i 84.380,01 € amb càrrec al del 2019. 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

L’Institut del Teatre i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), mitjançant la Fundació 
Politècnica de Catalunya, institució creada per la UPC per al foment i la promoció de les activitats de 
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formació permanent dels professionals de les empreses, i dels sectors econòmics i socials, venen 
col·laborant des de fa molts anys.  
 
En data 1 d’octubre del 1997 es va signar el primer conveni de col·laboració per tal d’impartir, a partir 
del curs 97-98, el programa de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, estudis a nivell d'un cicle 
superior de formació, amb una durada total de 2 cursos lectius. Posteriorment, a partir de l’any 1999, 
aquesta col·laboració ha tingut continuïtat en el marc de l’activitat de l’Escola Superior de Tècniques 
de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), programa que ha estat valorat molt positivament per ambdues 
institucions, possibilitant la seva continuïtat en el marc de l’activitat pedagògica de l’esmentada 
escola. 
 
Les entitats implicades han anat subscrivint cada curs escolar un conveni per a la realització de la 
formació, tot atenent els interessos comuns que comparteixen i que tot seguit es detallen: 
 

a) El títol expedit té un reconeixement acadèmic per part de l’Institut del Teatre i de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i, per tant, és signat conjuntament pel Director/-a General de l’Institut del 
Teatre i pel Rector/-a de la UPC. 

b) La UPC és l’única institució de nivell universitari en l’àmbit de la formació en les àrees científiques i 
tecnològiques del municipi de Terrassa. 

c) L’ESTAE ha estat qualificada pel Consejo Nacional de la Formación Profesional (26/04/2011) com a 
Centre de Referència Nacional en la Família Professional d’Arts i Artesanies, Àrea Professional 
d’Arts escèniques, gràcies a la qualitat de la seva oferta formativa resultat, entre d’altres factors, de 
la participació en el projecte formatiu d’una institució com la UPC. 

d) La UPC, mitjançant la Fundació Politècnica de Catalunya, desenvolupa un programa d’estudis 
innovador i en evolució, el qual complementa el programa docent de l’IT pel que fa a les àrees 
tecnològiques. En aquest sentit, la UPC col·labora amb l’IT, aportant els seus centres especialitzats 
(especialment els laboratoris dels què l’IT no disposa) així com una part dels efectius docents que 
col·laboren amb l’equip docent de l’ESTAE, desenvolupant i mantenint viu un pla d’estudis innovador 
en ràpida evolució. 

e) El marc general en què s’inscriuen els estudis objecte d’aquest programa de formació és el de les 
arts escèniques. Les circumstàncies que incideixen en aquest fet artístic determinen i puntualitzen 
l’enfocament i la manera d’impartir-los, i fan necessària en tot moment la transmissió de la filosofia 
global que han de compartir totes les professions que intervenen en la realització d’un espectacle en 
viu. 
Es pretén la formació de «gent de teatre», amb una sòlida preparació teòrica i tècnica que ha 
d’incloure d’una manera equilibrada els dos àmbits que li són propis: el teatral i el tecnològic. 
Ambdós camps són imprescindibles, i els coneixements que ha de rebre l’alumne, des de cadascun 
d’aquests camps, cal que siguin en tots els casos especialitzats i concrets. 
No es tracta de formar dissenyadors ni creadors artístics, sinó de formar tècnics amb un alt 
coneixement de les arts, que siguin capaços d’entendre i d’intervenir en els treballs que altres 
professions de l’espectacle han definit i creat. Són professions tècniques al servei de la creació 
artística. És per això que l’àmbit natural on s’han d’aprendre aquestes disciplines és el de les escoles 
d’arts escèniques. La pertinença de l’ESTAE a l’Institut del Teatre apareix com una necessitat i, 
alhora, com un tret distintiu. D’altra banda, la dimensió científica i tecnològica de les professions 
tècniques de l’espectacle requereix de la participació d’una institució educativa en aquest àmbit que 
tingui alhora capacitat per a la innovació i desenvolupament dels plans d’estudis per dissenyar,  
impartir i actualitzar el programa formatiu que millor s’adapti al perfil professional del tècnic de 
l’espectacle en estreta col·laboració amb l’IT.   
 

f) Per últim, no es pot oblidar que el Reial Decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el 
Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior, determina els quatre nivells que l’integren i 
que comprenen les formacions de Tècnic Superior (corresponents a Programa de Formació Inicial de 
l’ESTAE) 
 
1.- Nivell 1: tècnic superior. 
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2.- Nivell 2: grau. 
3.- Nivell 3: màster. 
4.- Nivell 4: doctor. 
 
L’IT ha signat un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al 
desenvolupament dels títols oficials de Tècnic de l’Espectacle en viu amb nivell de Cicle Formatiu de 
Grau Superior. El desenvolupament del programa d’estudis d’aquests títols es farà amb la 
col·laboració dels docents de la UPC que col·laboren amb l’equip docent de l’ESTAE. 
 
En els darrers anys, s’ha establert les correspondències entre els estudis universitaris de grau i els 
cicles formatius de grau superior determinant  les disminucions de la càrrega lectiva per als 
estudiants que continuïn la seva formació cursant un grau.  
 
Vist que el darrer conveni entre l’IT, la UPC i la FPC va ser signat en data 7 de setembre de 2017, on  
es regula la col·laboració per a la realització del programa de formació de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle, establint la seva vigència des del 12 de setembre de 2017 i fins al 31 d’agost de 2018, 
dates que corresponen al curs acadèmic 2017-2018. 
 
Vist que totes tres institucions manifesten la seva voluntat de continuar la línia de col·laboració 
iniciada, per aquest motiu acorden la formalització d’un nou conveni de col·laboració per a la 
realització dels estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, relatiu a la participació conjunta  
per a la formació de les Tècniques de les Arts de l’Espectacle durant el curs 2018-2019 en tres línies 
d’actuació: la formació inicial, la formació contínua i els projectes i tasques que li poden pertocar a 
l’ESTAE en la seva condició de Centre de Referència Nacional. 
 
Vist que per a la realització dels cursos de formació inicial es disposa de crèdit hàbil i suficient a 
l’aplicació pressupostària 99140/226.24 en el vigent pressupost de l’Institut del Teatre, i que pel que 
fa al pressupost de 2019 restarà supeditat a la condició suspensiva de la seva aprovació.  
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, aprovat en sessió ordinària de data 
20 d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) de data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de 
l’Institut del Teatre, l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la 
competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a 
una pluralitat de destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent i de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe 
de la Intervenció General, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Fundació Politècnica de Catalunya, la 
Universitat Politècnica de Catalunya i l’Institut del Teatre, per a la “Participació conjunta de la 
formació inicial i contínua de les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs 2018-2019”, 
d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:  

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, 
LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA I L’INSTITUT DEL TEATRE PER A LA 
PARTICIPACIO CONJUNTA EN LA FORMACIÓ DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE 
L'ESPECTACLE DURANT EL CURS ACADÈMIC 2018-2019. 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (en endavant, UPC), representada pel Prof. 
Francesc Torres Torres, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya que actua en 
nom i representació d’aquesta, en virtut d'allò que disposen l'article 20 de la Llei Orgànica 6/2001 
d’Universitats, de 21 de desembre i l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, aprovats per l’acord del Govern GOV/43/2012, de 29 de maig i de conformitat amb el 
nomenament per Decret 1025/2017, de 7 de desembre, del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb domicili al carrer Jordi Girona, 31 de Barcelona 
i CIF Q0818003F. 
 
La FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA (en endavant, FPC), representada pel seu 
president, Prof. Francesc Torres Torres, amb domicili al carrer Badajoz, 73 de Barcelona i CIF 
G60664000, d’acord amb les facultats conferides a l’article 28 dels vigents estatuts de la 
Fundació. 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant, IT), representat per l’Excm. Sr Marc Castells i Berzosa, 
President de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, assistit pel 
Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018  (BOPB 17 de juliol de 2018), amb 
domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. Que la UPC és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de 
l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències. Des del rigor intel·lectual, l’esperit crític, la transversalitat 
en el coneixement, la innovació docent i l’emprenedoria, la UPC forma persones i professionals 
competents amb capacitats i habilitats per fer front als reptes presents i futurs. 
 
II. Que l’FPC és la institució promoguda per la UPC per al foment i la promoció de les activitats 
de formació permanent dels professionals de les empreses i dels sectors econòmics i socials de 
Catalunya. 
 
III. Que l'IT és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona des de 1990. La seva missió 
és la formació de professionals de les arts escèniques i la documentació, promoció i difusió de la 
cultura teatral. La Junta de Govern de l’IT, en data 23 de març de 1999, va aprovar la creació de 
l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (en endavant, ESTAE), per tal de fer 
possible el desenvolupament d’una línia d’estudis de formació professional de Tècniques de les 
Arts de l’Espectacle, vinculades a la producció i exhibició d'espectacles en viu: luminotècnia, 
maquinària escènica i so. 
 
IV. Que la UPC i l’IT vénen treballant conjuntament d’ençà l’any 1997. En un primer inici en la 
impartició, durant el curs 97-98, del programa de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, estudis a 
nivell de cicle superior de formació, amb una durada total de 2 cursos lectius i gestionats per 
l’FPC. A partir de 1999 aquesta línia de col·laboració ha tingut la seva continuïtat en el marc de la 
l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), a través del conveni signat 
en data 12 de desembre del 2000, per a la realització dels estudis de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle, amb vigència inicial per al curs acadèmic 2000-01, i pròrroga tàcita amb revisió 
econòmica per a cada curs acadèmic. En els darrers anys s’han anat aprovant convenis 
específics per als consecutius cursos. 
 
V. Que la UPC, l’FPC i l’ESTAE han estat col·laborant durant els darrers anys, amb una valoració 
molt positiva, per tal d’establir mecanismes de col·laboració comuna en els camps de la formació 
inicial i permanent, l’extensió tecnològica i la millora del potencial de les empreses i dels sectors 
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econòmics i socials de Catalunya, per la qual cosa estan desenvolupant la seva activitat 
mitjançant programes i activitats d'estudi i formació contínua per tal d’aconseguir la màxima 
incidència en el procés de transformació i millora tecnològica, així com en la creació, l’establiment 
i la gestió de noves activitats que, en general, puguin contribuir a la realització dels objectius 
marcats per les tres institucions. 
 
VI. Que les tres institucions manifesten la seva voluntat de continuar la línia de col·laboració 
iniciada, i per aquest motiu acorden la formalització d’un nou conveni de col·laboració, amb la 
finalitat d’implementar el conjunt d’accions que en relació amb aquest projecte portaran a terme 
les tres institucions per al curs acadèmic 2018-2019. 
 
VII. Que l’expedient que recull la minuta del conveni, el qual incorpora la memòria justificativa 
preceptiva, ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de data 
.............. de juliol de 2018. 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
És objecte del present conveni la col·laboració i participació conjunta en la formació inicial i 
contínua de les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs acadèmic 2018-2019, 
desenvolupades en tres línies: 
 

A. Formació inicial: realització dels estudis de Tècniques de les Arts de l'Espectacle a nivell 
de cicle superior de formació. 

 
B. Formació contínua: formació permanent relacionada amb la tecnologia de l’espectacle i 

altres àrees de la gestió i explotació d’espectacles, adreçada a professionals amb 
necessitat de reciclar-se. 

 
C. Centre de Referència Nacional (CRN): desenvolupament de projectes i tasques que li 

poden pertocar a l’ESTAE com a CRN dins de l’Àrea Professional d’Arts Escèniques. 
 
Que de conformitat amb el que estableix l’article 48.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic, el present conveni millora l’eficiència de la gestió pública atès que la 
unificació i posada en comú dels recursos econòmics, recursos humans i recursos tècnics per 
part de les tres institucions per assolir l’objectiu comú, en concret, la formació inicial i contínua de 
les Tècniques de les Arts de l’Espectacle, durant el curs acadèmic 2018-2019, produeix uns 
resultats satisfactoris d’utilitat pública. 
Segon. Actuacions i obligacions de les parts 
 
La formació per a cadascuna de les línies es definirà en els següents aspectes i  comptarà amb 
els recursos docents (professorat i coordinació) i materials (espais i altres) que destinarà cada 
entitat per al bon desenvolupament de l’activitat: 
 
 

A. FORMACIÓ INICIAL: ESTUDIS DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L'ESPECTACLE. 
 
A.1.- Contingut dels estudis 
 
El disseny dels cursos i el seu contingut són els que s'estableixen en els resultats del projecte 
FIRCTE (Formació inicial i reconeixement de competències de tècnics de l'espectacle), inclòs en 
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el programa Leonardo da Vinci de la Comissió Europea, que ha estat promogut per l'Institut del 
Teatre i que compta com a socis amb: l’Institut Supérieur des Techniques Spectacle (ISTS) 
d'Avignon; el Centre de Formation Professionnelle des Techniciens du Spectacle, (CFPTS) de 
Bagnolet; l’École Supérieur d'Art Dramatique del Théâtre National Strasbourg (TNS) 
d'Strasbourg, el Teatro alla Scala de Milà i l’Escola de Formaçáo Teatral-Centro Cultural d'Evora 
(EFTE), i en el qual ha intervingut també la UPC. 
 
Els estudis es desenvolupen amb la previsió futura d’emparar-se en la disposició addicional 32 
de la LOE (Llei Orgànica d’Educació) que preveu l’establiment de Cicles de Formació 
Professional per a les tècniques de l’espectacle, i s’ajusten als perfils professionals definits per 
l‘INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales) i l’ICQP (Institut Català de 
Qualificacions Professionals). 
 
Els estudis tindran una càrrega lectiva de 2.010 hores distribuïdes en quatre semestres. Una part 
de les hores es realitzarà en finalitzar els estudis en forma de pràctiques en empreses. 
L’estructura dels estudis queda reflectida en el document que consta com Annex I a aquest 
conveni. 
 
Es contemplen tres especialitats: luminotècnia, maquinària escènica i so. Les especialitats a 
impartir seran determinades pels òrgans competents de l’IT. L’IT es reserva el dret de modificar 
aquesta distribució si el bon funcionament acadèmic dels cursos així ho aconsellés. Si aquesta 
modificació suposés un increment dels imports totals autoritzats per aquest conveni, s’iniciaran 
els procediments corresponents per a la seva aprovació. 
 
Es podran desenvolupar altres perfils segons els treballs del projecte FIRCTE o les necessitats 
del mercat. 
 
Es podran organitzar procediments de reconeixement de les competències professionals 
adquirides per l’experiència laboral conduents a l’obtenció de la titulació esmentada a l’apartat 
A.3, a través del procediment que fixin i desenvolupin de mutu acord les parts signants. 
 
A.2.- Accés als estudis 
 
Per accedir a aquest programa de formació es requerirà la titulació que sigui exigible per a 
l’accés als Cicles de Formació Professional Superior. També podran accedir-hi aquells 
professionals que, sense acomplir els requisits acadèmics establerts, demostrin les capacitats 
bàsiques i les tècniques específiques necessàries per cursar-los amb aprofitament. 
 
A.3.- Titulació 
 
Els estudis de Tècniques de les Arts de l’Espectacle donaran lloc a una titulació de “Tècniques de 
les Arts de l’Espectacle en l’especialitat (luminotècnia, maquinària escènica o so)” conjunta de l’IT 
i l’FPC. 
 
A.4.- Recursos 
 
Professorat: Els estudis seran impartits per professorat de l’IT i per professorat de la UPC, 
segons consta en l’Annex II, d’entre els quals l’FPC en designarà un Coordinador General i un 
Coordinador d’Estudis. Tot allò que faci referència a la participació del professorat de l’IT en els 
estudis objecte del present conveni, serà aprovat pels òrgans competents de l’IT, a proposta de 
la direcció de l’ESTAE. 
 
Els espais: Per a la realització dels cursos s’utilitzaran els espais de l'IT, a la seu del Centre del 
Vallès, a Terrassa. La UPC cedirà els espais, aules i laboratoris, i l’FPC cedirà el campus virtual, 
necessaris tots ells per impartir aquelles matèries tècniques que no es puguin impartir a la seu 
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del Centre del Vallès, indicat en l’Annex II “Assignatures, hores lectives i espais UPC (ESTAE) 
curs 2018-2019”. 
 

B. FORMACIÓ CONTÍNUA: 
 
B.1.- Contingut 
 
Les activitats de l'ESTAE inclouen projectes de formació permanent relacionada amb la 
tecnologia de l’espectacle i altres àrees de la gestió i explotació d’espectacles. 
 
Les parts signants es comprometen a donar consideració preferent a l’altra entitat en matèria de 
programació de formació permanent relacionada amb la tecnologia de l'espectacle, amb la 
participació de professionals de les tres institucions. 
 
Les accions formatives conjuntes seran aprovades per la Comissió Acadèmica de Seguiment tal 
com s’estableix en el pacte quart d’aquest conveni. 
 
B.2.- Destinataris dels estudis 
 
Aquests estudis estan adreçats als professionals amb necessitat de reciclar-se en les tecnologies 
i en les tècniques de gestió aplicades a les arts de l’espectacle. 
 

C. CENTRE DE REFERÈNCIA NACIONAL (CRN) 
 
El 26 d’abril de 2011, la Comissió Permanent del Consejo General de la Formación Profesional, 
va qualificar l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) del l’IT, com a 
Centre de Referència Nacional dins la Família Professional d’Arts i Artesanies, (Àrea Professional 
d’Arts Escèniques) d’acord amb les disposicions del Real Decreto 229/2008, de 15 de Febrero, 
por el que se regulan los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación 
profesional. 
 
La candidatura va ser proposada per la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació, 
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial) a la Direcció 
General de Formació Professional del Ministeri d’Educació i a la Direcció General del SEPE 
(Ministeri de Treball). 
 
Tenint en compte que en tot l’àmbit espanyol només es qualifica un centre de referència per àrea, 
la qualificació com a CRN representa la posada en valor i reconeixement de l’excel·lència 
assolida per l’escola. 
 
Com a CRN, l’ESTAE desenvoluparà les tasques que se li encomanen en virtut d’allò establert a 
l’Art. 3 i 4 de l’esmentat RD. 
 
Els projectes a desenvolupar seran presentats per tal de valorar la seva viabilitat a la Comissió 
Acadèmica regulada en el pacte quart d’aquest conveni. 
 
Tercer. Compromisos econòmics 
 
L’aportació econòmica de l’IT al present conveni s’estableix d’acord amb els següents 
paràmetres: 
 
A.- Formació inicial: 
 
La previsió econòmica derivada d’aquesta formació per a l’any acadèmic 2018-2019resulta la 
quantitat total de 123.868,68 €, i ha estat fixada amb el límit previst a l’article 48.6 de la Llei 
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40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic que serà liquidada, a l’FPC i a la UPC 
respectivament per part de l’IT, en els següents terminis: 
 
• Dos pagaments de 17.043,00 € a la UPC, als mesos de setembre 2018 i març 2019 en 

concepte de docència i/o d’espais i d’altres despeses que es derivin. 
• Quatre pagaments de 22.445,67 € a l’FPC, als mesos de novembre 2018 i gener, maig i juliol 

2019, en concepte de docència i/o d’espais i d’altres despeses que es derivin. 
 
A la finalització del present conveni es procedirà a fer la liquidació del conveni prevista a l’article 
52 de la Llei 40/2015, amb objecte de determinar les obligacions i compromisos de cadascuna de 
les parts. 
 
El compromís econòmic assumit per l’Institut del Teatre derivat del present conveni anirà imputat 
a càrrec de l’aplicació pressupostària 99140/226.24 dels exercicis següents: 
 

Exercici 
pressupostari 

Import 

2018 39.488,67€ 

2019 84.380,01€ 

 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en el corresponent pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2019. 
 
L’Institut del Teatre informarà a la UPC i a la FPC de la realització del corresponent compromís 
de despesa en el pressupost del 2019 derivat de la signatura del present conveni. 
 
B.- Formació contínua i C.- Centre de Referència Nacional. 
 
Quan la UPC i/o l’FPC aportin recursos en concepte de docència i/o d’espais, ja sigui per a la 
formació contínua com per a la programació d’activitats, projectes o accions de l’ESTAE en 
qualitat de CRN, s’elaborarà un pressupost en el qual es reflectiran aquests conceptes. La 
viabilitat econòmica dels projectes comuns així definits serà aprovada pels respectius òrgans de 
direcció de l’IT i de l’FPC. 
 
L’IT abonarà a la FPC les despeses corresponents a les prestacions efectuades per la UPC o 
l’FPC en concepte d’espais, docència o altres que se’n derivin. 
 
Quart. Comissió de Seguiment 
 
Per tal de vetllar pel bon funcionament pedagògic i la qualitat d’aquests estudis es crearà una 
Comissió de Seguiment constituïda per quatre membres: el Director i el Cap d’Estudis de 
l’ESTAE de l’IT, i el Coordinador General i el Coordinador d’Estudis designats per l’FPC. 
 
La Comissió de Seguiment actuarà com a òrgan assessor i de consulta per al desenvolupament 
de les activitats de formació expressades en aquest conveni i per a la interpretació i atenció  a 
qualsevol incidència en l’execució de les obligacions del conveni, i a tal efecte es reunirà com a 
mínim un cop al trimestre. 
 
En cas de resolució la Comissió de Seguiment prevista a l’acord quart proposarà la liquidació del 
conveni en la que es determinarà el nivell d’execució i les obligacions econòmiques derivades, 
liquidació que serà aprovada per l’òrgan competent. 
 
Aquesta comissió es reunirà sempre que es proposi la participació conjunta en una activitat de 
formació contínua o per desenvolupar accions relacionades amb el Centre de Referència 
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Nacional (CRN) per tal de valorar la viabilitat de la proposta i adoptar la decisió d’acceptar-la o 
rebutjar-la. 
 
Cinquè. Termini de vigència del conveni 
 
El present conveni tindrà vigència des del 12 de setembre de 2018 i fins al 31 d’agost de 2019, 
ambdós inclosos, dates que es corresponen amb el curs acadèmic 2018-2019. 
 
Sisè- Modificacions del conveni 
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al 
seu objecte i contingut. En virtut d’acord escrit per les tres parts, es podrà procedir a la 
modificació dels termes de col·laboració estipulats en el present conveni, així com a la inclusió de 
tots els annexos que poguessin resultar necessaris per a la seva adequada interpretació i el seu 
seguiment. 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran mitjançant una addenda signada per les 
parts. 
 
Setè. Publicitat i presència de logotips 
 
Les parts signants es comprometen que en tota la documentació i publicitat que es generi en 
relació a l’objecte d’aquest conveni es doni un tracte equitatiu de les imatges corporatives 
corresponents, mitjançant la inclusió dels seus logotips. 
 
Vuitè. Règim jurídic 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà  les entitats signatàries de conformitat amb 
les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per la normativa vigent 
sobre relacions interadministratives, en concret per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per la resta de normativa que 
sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
Novè. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 
 
Les parts restaran obligades al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb 
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, i de protecció de dades personals. 
 
Desè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
Són causes de resolució: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del 
mateix. 

b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les 

entitats signatàries. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal 
que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es considerin 
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
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Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va dirigir 
haurà de notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i s’entendrà 
resolt el conveni amb la corresponent liquidació esmentada al pacte quart.  La resolució del 
conveni per aquesta causa podrà derivar una indemnització dels perjudicis causats si així 
s’hagués previst. 
 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 

e) La manca de consignació pressupostària per assumir el compromís econòmic de 
l’Institut del Teatre per a l’anualitat 2019. 

 
f) Per qualsevol altre causa diferent de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 

 
Onzè. Litigis i controvèrsies 
 
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir 
en el desenvolupament d’aquest conveni. Les qüestions litigioses que malgrat tot es produeixin 
en la seva interpretació i compliment seran de coneixement i competència dels tribunals o jutjats 
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona. 
 
Dotzè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades a les webs de les respectives entitats públiques per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per quadruplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- AUTORITZAR la despesa de CENT VINT-I-TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT 
EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (123.868,68€), dels quals TRENTA-NOU MIL QUATRE-
CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (39.488,67€) aniran a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 99140/226.24, del pressupost de 2018, i VUITANTA-QUATRE MIL TRES-
CENTS VUITANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS (84.380,01€) aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 99140/226.24 del pressupost de 2019. 
 
L’autorització de la despesa resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi consignació 
adequada i suficient en el corresponent pressupost de l’any 2019. 
  
Tercer.- APROVAR la plurianualitat derivada d’aquest conveni que es farà efectiva a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 99140/226.24 dels exercicis 2018 i 2019.  
 
Quart-  APROVAR els annexos que s’acompanyen al present acord, referits a: 
 
• Annex I “Càrrega lectiva per semestres per a la Formació inicial” 
• Annex II “Assignatures,  hores lectives i espais per a la Formació inicial.  

 
Cinquè.- FACULTAR la Direcció General i la Gerència de l’Institut del Teatre indistintament per al 
desplegament dels presents acords, i especialment dels cursos previstos en les línies de Formació 
contínua i de Centre de Referència Nacional, previstes als apartats b) i c) del pacte segon del 
conveni. 
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Sisè.-  NOTIFICAR aquests acords a les entitats que subscriuen aquest conveni.” 
 
 
ANNEX I REFERIT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA, LA FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA I 
L'INSTITUT DEL TEATRE, PER A LA PATICIPACIÓ CONJUNTA EN LA FORMACIÓ DE 
TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE DURANT EL CURS ACADÈMIC 2018-2019. 
 
CÀRREGA LECTIVA DE LA FORMACIÓ INICIAL 

 
  LUM     MAQ     SO     

                  

PRIMER CURS 1er 2on 3er 4art   1er 2on 3er 4art   1er 2on 3er 4art   

                 

1R  SEMESTRE COMÚ                 

                 

101 Història i teoria de les arts escèniques I 60       60 60       60 60       60 

103 Música 15    15 15    15 15    15 

104 Introducció a la luminotècnia 30       30 30       30 30       30 

105 Introducció a la maquinària escènica 30    30 30    30 30    30 

106 Introducció al so 30       30 30       30 30       30 

107 Prevenció de riscos laborals I 30     30 30     30 30    30 

117 Taller 1 30       30 30       30 30       30 

139 Taller 8.1 5    5 5    5 5    5 

150 Teoria de circuits 45       45 45       45 45       45 

151 Electrotècnia 30    30 30    30 30    30 

152 Electrònica  45       45 45       45 45       45 

153 Mecànica I 60    60 60    60 60    60 

154 Informàtica 30       30 30       30 30       30 

155 Tècniques de representació gràfica I 60       60 60       60 60       60 

                 

2N SEMESTRE LUMINOTÈCNIA                

                 

207 Prevenció de riscos laborals II   15     15         0         0 

250  Instal·lacions receptores de BT   45     45         0         0 

251 Sistemes digitals programables I   45   45     0     0 

252 Pràctiques Instal·lacions receptores de BT   30     30         0         0 

206 Rigging (L+S)   15   15     0     0 

210 Equips i línies elèctriques a l’edifici teatral   45     45         0         0 

211 Nocions bàsiques del disseny d'iluminació   30   30     0     0 

212 Projectors I    30     30         0         0 

217 Taller 2 (luminotècnia)   45   45     0     0 

218 Taller 3A (luminotècnia)   60     60         0         0 

219 Taller 8.2 (luminotècnia)   25   25     0     0 

253 Teoria de la llum i fonts de llum   60     60         0         0 

256 Tècniques de representació gràfica II (lum)   60   60     0     0 

261 Percepció visual   30     30         0         0 
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2N SEMESTRE MAQUINÀRIA                 

                 

207 Prevenció de riscos laborals II         0   15     15         0 

250  Instal·lacions receptores de BT         0   45     45         0 

251 Sistemes digitals programables I      0  45   45     0 

252 Pràctiques Instal·lacions receptores de BT         0   30     30         0 

220 Construcció i acabats: fusteria      0  30   30     0 

221 Construcció i acabats: metal·listeria         0   30     30         0 

222 Maquinària escènica: cortinatges I      0  30   30     0 

223 Maquinària escènica: elements escenogràfics         0   30     30         0 

224 Maquinària escènica: Rigging      0  30   30     0 

225 Nocions bàsiques del disseny escenogràfic         0   15     15         0 

227 Taller 2 (maquinària)      0  45   45     0 

228 Taller 3 (maquinària)         0   60     60         0 

229 Taller 8.2 (maquinària)      0  25   25     0 

257 Mecànica II         0   45     45         0 

258 Tècniques de representació gràfica II (maquinària)         0   60     60         0 

                 

2N SEMESTRE SO                 

                 

207 Prevenció de riscos laborals II         0         0   15     15 

250 Instal·lacions receptores de BT         0         0   45     45 

251 Sistemes digitals programables I      0     0  45   45 

252 Pràctiques Instal·lacions receptores de BT         0         0   30     30 

206 Rigging (L+S)      0     0  15   15 

232 Fonts sonores i mescladors I         0         0   30     30 

233 Instal·lacions per a so      0     0  30   30 

234 MIDI i informàtica musical I         0         0   30     30 

235 Nocions bàsiques del disseny de so      0     0  15   15 

236 Processadors         0         0   30     30 

237 Sistemes de comunicació      0     0  15   15 

247 Taller 2 (so)         0         0   45     45 

248 Taller 3 (so)      0     0  60   60 

249 Taller 8.2 (so)         0         0   25     25 

259 Processament del senyal      0     0  45   45 

260 Acústica i percepció auditiva         0         0   60     60 

                 

SEGON CURS 1º 2º 3º 4º   1º 2º 3º 4º   1º 2º 3º 4º   

                 

1R  SEMESTRE LUMINOTÈCNIA                 

                 

301 Història i teoria de les arts escèniques II     30   30         0         0 

303 L'edifici teatral     30   30         0         0 

307 Prevenció de riscos laborals III    15  15     0     0 

308 Producció i gestió / FOL     30   30         0         0 

310 Equips de regulació (dimmers i taules)    45  45     0     0 

312 Projectors II     45   45         0         0 

315 Taller 4 (luminotècnia)    60  60     0     0 
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316 Taller 5 (luminotècnia)     45   45         0         0 

317 Taller 6 (luminotècnia)    45  45     0     0 

318 Taller 7 (luminotècnia)     45   45         0         0 

319 Taller 8.3 (luminotècnia)    30  30     0     0 

351 Convertidors estàtics d'energia elèctrica     45   45         0         0 

353 Regulació de màquines    45  45     0     0 

354 Sistemes digitals programables II (luminotècnia)     30   30         0         0 

355 Sistemes de control     30   30         0         0 

                 

2N SEMESTRE LUMINOTÈCNIA                 

                 

401 Pràctiques d'empresa/EPTE       360 360         0         0 

407 Taller 9 (luminotècnia)       45 45         0         0 

                 

1R  SEMESTRE MAQUINÀRIA                 

                 

301 Història i teoria de les arts escèniques II         0     30   30         0 

303 L'edifici teatral         0     30   30         0 

307 Prevenció de riscos laborals III      0   15  15     0 

308 Producció i gestió / FOL         0     30   30         0 

320 Construcció i acabats: materials sintètics      0   30  30     0 

321 Construcció i acabats: pintura         0     30   30         0 

322 Maquinària escènica: cortinatges II      0   15  15     0 

323 Maquinària escènica: joc escenotècnic         0     45   45         0 

324 Materials tèxtils      0   15  15     0 

325 Taller 4 (maquinària)         0     60   60         0 

326 Taller 5 (maquinària)      0   45  45     0 

327 Taller 6 (maquinària)         0     45   45         0 

328 Taller 7 (maquinària)      0   45  45     0 

329 Taller 8.3 (maquinària)         0     30   30         0 

353 Regulació de màquines      0   45  45     0 

356 Autòmats programables (maquinària)         0     30   30         0 

357 Hidràulica i pneumàtica         0     30   30         0 

                 

2N SEMESTRE MAQUINÀRIA                 

                 

401 Pràctiques d'empresa/EPTE         0       360 360         0 

408 Taller 9 (maquinària)         0       45 45         0 
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1R  SEMESTRE SO                

                 

301 Història i teoria de les arts escèniques II         0         0     30   30 

303 L'edifici teatral         0         0     30   30 

307 Prevenció de riscos laborals III      0     0   15  15 

308 Producció i gestió / FOL         0         0     30   30 

330 Amplificació         0         0     30   30 

331 Electroacústica      0     0   30  30 

332 Fonts sonores i mescladors II         0         0     45   45 

334 MIDI i informàtica musical II      0     0   15  15 

335 Música per a so         0         0     15   15 

336 Reproductors/enregistradors      0     0   30  30 

337 Tècniques espacials         0         0     15   15 

345 Taller 4 (so)      0     0   60  60 

346 Taller 5 (so)         0         0     45   45 

347 Taller 6 (so)      0     0   45  45 

348 Taller 7 (so)         0         0     45   45 

349 Taller 8.3 (so)      0     0   30  30 

352 Sistemes digitals programables II (so)         0         0     30   30 

355 Sistemes de control         0         0     30   30 

 
 
                

2N SEMESTRE SO                 

                 

401 Pràctiques d'empresa/EPTE         0         0       360 360 

409 Taller 9 (so)         0         0       45 45 

                 

TOTAL UPC PER SEMESTRE I ESPECIALITAT 270 270 150 0 690 270 225 105 0 600 270 225 60 0 555 

                 

TOTAL IT PER SEMESTRE I ESPECIALITAT 230 265 420 405 1320 230 310 465 405 1410 230 310 510 405 1455 

                 

 HORES TOTALS ELS DOS CURSOS 500 535 570 405 2010 500 535 570 405 2010 500 535 570 405 2010 
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ANNEX II REFERIT AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, LA 
FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA I L'INSTITUT DEL TEATRE, PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA EN LA 
FORMACIÓ DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE DURANT EL CURS ACADÈMIC 2018-2019. 

 
ASSIGNATURES I H. LECTIVES  UPC (ESTAE) Període: curs 2018 - 2019

AULA

ESPAI set oct nov des gen feb març abr maig juny jul ag
1er

Curs
2on
Curs

Aula
ESEIAAT

Lab 
ESEIAAT

Aula 
CdV

150 Teoria de circuits L M S Aula ESEIAAT 9 9 9 9 9 45 45 45
Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15

151 Electrotecnia L M S Aula ESEIAAT 3 3 3 3 3 30 30
Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 30

152 Electrónica L M S Aula ESEIAAT 4 5 5 5 5 45 45
Lab ESEIAAT 3 3 2 6 45

153 Mecànica I L M S Aula ESEIAAT 9 9 9 9 9 60 60 45
Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 15

154 Informàtica L M S Lab ESEIAAT 6 6 6 6 6 30 30 30
155 Técniques repr. Gráfica I L M S Lab ESEIAAT 12 12 12 12 12 60 60 60

Subtotals 270 51 165 105 0
250 Instal.lacions receptores de BT L M S Aula ESEIAAT 6 6 6 6 6 45 45 30

Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 15
252 Pràctiques instal.lacions receptores BT L M S Lab ESEIAAT 6 6 6 6 6 30 30 10 30 30
251 Sistemes digitals programables I L M S Aula ESEIAAT 6 6 6 6 6 45 45 30

Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 15
253 Teoria de la llum i fonts de llum L Aula ESEIAAT 9 9 9 9 9 60 60 45

Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 15
256 Técniques repr. Gráfica II (L) L Lab ESEIAAT 12 12 12 12 12 60 60 60
257 Mecànica II M Aula ESEIAAT 6 6 6 6 6 45 45 30

Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 15
258 Técniques repr. Gráfica II (M) M Lab ESEIAAT 12 12 12 12 12 60 60 60
259 Processament del senyal S Aula ESEIAAT 9 9 9 9 9 45 45 45
260 Acústica i  percepció auditiva S Aula ESEIAAT 9 9 9 9 9 60 60 45

Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 15
261 Percepció  visual L Aula ESEIAAT 4 4 4 4 4 5 5 30 30 30

Subtotals 480 105 225 255 0
351 Convertidors estàtics d'energia eléctrica L Aula ESEIAAT 4 4 4 4 4 5 5 45 45 30

Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 15
353 Regulació de màquines L M Aula ESEIAAT 4 4 4 4 4 5 5 45 45 30

Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 15
354 Sistemes digitals programables II (L) L Aula ESEIAAT 3 3 3 2 2 2 30 30 24

Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 6
352 Sistemes digitals programables II (S) S Aula ESEIAAT 3 3 3 2 2 2 30 30

Lab ESEIAAT 3 3 3 3 3 5 15 30
355 Sisitemas de control (L+S) L S Aula ESEIAAT 4 4 4 4 4 5 5 30 30 30
356 Automates programables M Lab ESEIAAT 3 3 3 3 6 6 6 30 30 10 30 30
357 Hidràulica i pneumàtica M Aula ESEIAAT 4 4 4 4 4 5 5 30 30 30
324 Materials textils M Lab ESEIAAT 6 6 6 2 6 6

Subtotals 246 174 72 0
Subtotals Hores 750 246 996 564 432 0

TOTAL hores 996

sessions 
pràctiques 
de 3 h c/u

hores 
laboratori

ASSIGNATURA ESPEC

H
 PROF

H  ALUMNE hores 
prof 

semes
tre
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7. Dictamen que proposta aprovar les bases i de la convocatòria del Premi de 
Dansa 2018 de l’Institut del Teatre. 
 

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la convocatòria del Premi de Dansa 
2018. 
 
La Sra. Puyo comença anunciant que els dies 29 i 30 de juliol s’estrenen els treballs 
que van ser guanyadors dels “Premis 2017”. 
En representació de l’Institut del Teatre, hi assistirà el Vicepresident de l’IT Sr. Martí 
Pujol. 
 
Per altra banda, la Sra. Magda Puyo indica que el Reglament General de l'Institut del Teatre 
contempla en el seu article 21 preveu la possibilitat d'establir programes d'inserció 
professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels/de les graduats/des en les diferents 
disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre 
contemplen entre les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses 
especialitats de les arts de l’espectacle.  
 
Amb aquesta finalitat, l’Institut del Teatre vol concedir un premi en l’àmbit de la dansa, 
denominat PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 (quarta edició), per tal de 
potenciar la inserció professional dels/de les graduats/des les escoles de dansa de 
l'lnstitut del Teatre i d’IT Dansa, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un 
espectacle de dansa a partir de projectes coreogràfics que combinin professionalitat, qualitat i 
creativitat.  
 
Aquest Premi es convoca amb la col·laboració de diferents entitats amb les quals es 
formalitzarà el corresponent conveni per fixar els termes de la col·laboració.  
 
Finalitat del Premi 
 

• La finalitat d'aquest Premi serà el finançament d’un espectacle de dansa fins a un 
màxim de 100% del cost del projecte. 

• Potenciar el treball dels/de les joves creadors/res i intèrprets, oferint-los un ajut a la 
producció i a l’exhibició per tal de donar-los a conèixer i facilitar així la seva inserció 
laboral.  

 
Descripció del Premi 
 
El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre contempla diferents activitats: 

 
1. Tots/totes els/les interessats/des en participar-hi hauran de presentar un projecte de 

creació coreogràfica. 
2. Entre tots els projectes presentats es farà una selecció d’un màxim de quatre 

finalistes que rebran un ajut econòmic per realitzar una coreografia de 15 minuts, 
aproximadament, i se’ls facilitarà, si escau, un espai per assajar.  

3. Presentació de totes les coreografies finalistes en una Gala de dansa al Mercat de les 
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Flors on es proclamarà el/la guanyador/a. 
4. Premi al/a la guanyador/a escollit entre els quatre finalistes, consistent en una dotació 

econòmica i ajut a la producció per desenvolupar la coreografia presentada en un 
espectacle coreogràfic  d’un mínim de 50 minuts.  

5. Estrena de l’espectacle de dansa resultant al GREC  2019 Festival Barcelona. 
6. Construcció de l’escenografia de l’espectacle coreogràfic guanyador als tallers del 

Teatre Auditori de Sant Cugat. 
7. Residència i preestrena o funció de l’espectacle guanyador al Centre Cultural de 

Terrassa. 
8. Programació de dues coreografies finalistes del Premi per ballar en programa doble al 

SAT Espai Dansat, durant el primer semestre de 2019. 
9. Programació de dues coreografies finalistes del Premi per ballar en programa doble a 

l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell. 
10. Cessió d’espais d’assaig i residència tècnica a l’Estruch, fàbrica de creació de les arts 

en viu, de Sabadell, durant el primer semestre de 2019. 
11. Residència per assajar al Mercat de les Flors- El Graner. 
12. Residència per assajar a La Caldera Les Corts. 
13. Una primera sessió d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) 

per part  de l’APDC, Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, al/a la 
guanyador/a del Premi i als/a les finalistes.  

14. La coreografia guanyadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre realitzarà una 
residència tècnica/artística de la coreografia de 50 minuts abans de l’estrena al Grec 
Festival de Barcelona. Es farà un seguiment i acompanyament de la coreografia 
guanyadora per persones designades per l’Institut del Teatre fins a l’estrena al Grec 
Festival de Barcelona. 

 
Entitats que participen en el Premi de Dansa 2018 

 
- L’Institut del Teatre 
- L’Institut de Cultura de Barcelona- Grec  2019 Festival de Barcelona 
- El Mercat de les Flors 
- El Centre Cultural de Terrassa 
- El Graner 
- El Teatre Auditori  de Sant Cugat 
- L’Estruch fàbrica de creació de les arts en viu, de l’Ajuntament de Sabadell. 
- El SAT Espai Dansat 
- La Caldera Les Corts 
- L’APDC Associació de Professional de la Dansa de Catalunya 

 
Destinataris i requisits 
 

Pot optar al premi qualsevol col·lectiu de professionals de la dansa que reuneixi, en 
el moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents: 
  

a) Estar integrat com a mínim per tres graduats/des del Conservatori Professional de 
Dansa, del Conservatori Superior de Dansa o que hagin finalitzat els dos anys d’estudis 
amb la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre. Aquests/es graduats/des 
poden realitzar tasques diverses dins del projecte. Així mateix es valorarà la 
participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre. 
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b) No podrà participar en aquesta convocatòria, com a coreògraf/a,  el/la coreògraf/a 

guanyador/-a de la convocatòria del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2017.  
 
Requisits dels projectes 
 
La presentació d'un projecte al concurs implica necessàriament:  
 

La garantia per part del col·lectiu aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre 
de Barcelona, de I’autoria i originalitat del projecte, que no podrà ser una còpia o 
modificació parcial de cap altre.  
 
La garantia per part de I'aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre, del 
caràcter inèdit del projecte presentat i de la titularitat en exclusiva, sense cap 
càrrega ni limitació, dels drets de propietat intel·lectual sobre aquest projecte.  

 
Termini de Presentació d’instàncies 

 
El termini de presentació de sol·licituds al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 
serà del dia 3 al 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos. Es presentaran al 
Registre General de l’Institut del Teatre.  
 

Documentació que cal aportar 
 
La sol·licitud (model normalitzat) haurà de ser complimentada facilitant totes les dades 
que es demanen i acompanyada de la següent documentació:  
 
a) El projecte que es presenta a concurs, que inclourà:  
 

• La memòria explicativa del muntatge, amb menció expressa als/a les 
professionals dels àmbits que hi intervenen: coreografia, escenografia, 
producció executiva, tècnics, ballarins... i el detall de les funcions que 
cadascun/a hi desenvolupa.  

• El projecte coreogràfic. 
• La dramatúrgia de l’espectacle. 
• Un enregistrament en suport audiovisual o enllaç web, d’una durada 

aproximada de 2 minuts, on es pugui observar el material de moviment de la 
coreografia. 

• El pressupost del projecte coreogràfic de 50 minuts.  
• El material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a la 

convocatòria.  
 

               El projecte original es presentarà de la següent manera:  
 

a) Una còpia en paper sense enquadernar. 
b)  Una còpia en format pdf amb les següents característiques: 

1) en suport CD o USB  
2) etiquetat amb el nom del/de la sol·licitant i el títol del projecte 
presentat 
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3) el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  
 
En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en 
paper. 

 
Cada signant de la sol·licitud podrà presentar un únic projecte.  
 
b) Els projectes s'han de signar i s'han de presentar dins un sobre tancat on caldrà 
indicar a la part exterior la denominació "Premi de Dansa de l'lnstitut del Teatre 2018", i 
a I'interior del sobre, el nom del/de la responsable  o del col·lectiu professional que es 
presenta, l'adreça, un telèfon de contacte i l'adreça electrònica.  

 
c) Identificació del/la representant o persona que actua en nom del col·lectiu i que opta 
al premi: DNI/Passaport; i si està constituït com a entitat jurídica, NIF, l’Acta fundacional 
i Estatuts de l'entitat. 
 
d) Relació de les persones graduades dels ensenyaments superiors de dansa de 
l’Institut del Teatre o persones que hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove 
Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre que integren el col·lectiu. 
 
e) Fotocòpia del DNI/passaport dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu 
professional que opta al Premi. 
  
f) Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte.  
 
g) Declaració responsable d’acord amb model que es troba disponible a la pàgina web 
de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat i al Servei de Graduats d'aquest lnstitut. 
 

La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la 
sol·licitud, haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o 
castellà). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada 
de la corresponent traducció jurada oficial, la qual donarà fe pública del contingut i la fidelitat de 
la traducció.  
 
Proclamació dels finalistes 
 

Entre tots el projectes presentats el jurat del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 
triarà un màxim de quatre projectes. Els/les quatre finalistes es donaran a conèixer en 
un termini màxim de 15 dies des de la data de finalització del termini de presentació de 
les sol·licituds. 
 
Els/les quatre seleccionats/-des rebran un ajut econòmic de MIL EUROS (1.000,00 €) 
perquè desenvolupin el projecte presentat fins a un màxim de 15 minuts 
aproximadament. Es podrà ampliar la dotació del Premi, en cas que existeixin 
aportacions econòmiques addicionals per part d’altres entitats. 

 
Proclamació del guanyador/-a 
 

Totes les coreografies finalistes es presentaran en una Gala de dansa al Mercat de 
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les Flors on, després de l’espectacle, el jurat proclamarà la coreografia guanyadora del 
Premi de Dansa 2018 de l’Institut del Teatre.  
 
El jurat assistirà a l’assaig general del Mercat de les Flors i a la Gala de dansa del 
Mercat de les Flors. 
 
La Gala de dansa del Mercat de les Flors se celebrarà la primera setmana de 
desembre de 2018.  

 
Dotació del Premi de Dansa 2018 
 

a) El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 està dotat amb CATORZE MIL EUROS 
(14.000,00 €), el qual es destinarà a la producció del projecte premiat. 
 

b) Els/les quatre finalistes percebran de l’Institut del Teatre un ajut econòmic de 
1.000,00 € cadascun per al desenvolupament de les propostes o projectes coreogràfics 
finalistes per a desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts aproximadament. 
Per a aquest fi, l’Institut del Teatre aporta 4.000 €. 
 

c) Dels/les quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de 
l’Ajuntament de Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. Aquestes 
dues entitats aportaran un import de DOS MIL EUROS (2.000,00€) en concepte d’ajut 
econòmic per concedir al o als col·lectiu/s que han creat les coreografies (a repartir 
entre totes elles) amb l’objectiu que les coreografies siguin programades al SAT Espai 
Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer semestre del  2019. Les coreografies 
seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts cadascuna, i es presentaran en 
programació doble. En cas de ser triada la coreografia guanyadora del Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap més ajut, i els 
2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
d) A més, les dues coreografies seleccionades per l’Estruch, fàbrica de creació de les arts 

en viu de l’Ajuntament de Sabadell, rebran per part d’aquesta entitat una aportació de 
726,00€ cadascuna d’elles, fent un total de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS (1.452,00€) impostos inclosos per a la funció que faran al seu teatre. 

 
e) Per últim, les dues coreografies seleccionades pel SAT Espai Dansat rebran un import 

corresponent al 60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. Aquest 60% 
de recaptació es repartirà entre les dues coreografies a parts iguals i se li afegirà l’IVA. 
Aquesta aportació econòmica la farà directament el SAT Espai Dansat als/les 
seleccionats/-des sense que l’Institut del Teatre hi intervingui. 

 
f) El Mercat de les Flors es farà càrrec de les despeses de muntatge i producció de la 

gala. A més, ajudarà al col·lectiu guanyador a desenvolupar la coreografia de 15 minuts 
per a convertir-la en una creació d’un mínim de 50 minuts, aportant un ajut a la 
producció i, si fos el cas, facilitant un espai per assajar.  
 

g) La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del 
Premi de Dansa de l’Institut del Teatre  2018 per tal d'incloure'l preferentment dins la 
selecció de les propostes per a I'edició de I'any 2019, sempre i quan s'adigui a les 
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línies artístiques i criteris del Grec Festival de Barcelona.  
 

h) Així mateix la Direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el 
projecte guanyador del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018, elevarà a l'òrgan 
competent de I'lnstitut de Cultura de Barcelona la proposta de contractació de I'entitat 
que hagi estat beneficiària de I'esmentat premi per tal de participar en el finançament 
de la producció del projecte i de la seva exhibició en el marc del Grec 2019 Festival de 
Barcelona.  
 

i) El Teatre Auditori de Sant Cugat aportarà la construcció dels volumètrics  de 
l’escenografia de la coreografia guanyadora als tallers d’escenografia del Teatre 
Auditori de Sant Cugat a partir del disseny facilitat per l’artista i sota la seva supervisió, 
i fins a un màxim de 2.420,00€ (IVA inclòs). 

 
j) El Centre Cultural de Terrassa, si s’adiu amb la seva línia i criteris artístics, podrà 

 acollir en residència la coreografia guanyadora i realitzar una funció de preestrena o 
postestrena de la mateixa en les dates que es creguin convenients en funció de 
l’estrena al GREC 2019. La residència no podrà excedir de quatre dies laborables més 
la funció de preestrena. 

 
k) La Caldera Les Corts oferirà residència per a assajar a alguna de les companyies 

participants en el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018. 
 

l) El Graner oferirà residència per a assajar a alguna de les companyies participants en el 
Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018. 

 
m) L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) oferirà una primera 

sessió d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) a la companyia 
guanyadora i als/les finalistes si així ho desitgen. 

 
Jurat 

Hi haurà dos jurats: 
- El Jurat que triarà els/les finalistes 
- El Jurat que triarà la coreografia guanyadora 
 
El Jurat que triarà els/les finalistes estarà integrat per:  
 

• El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui 
delegui  

• El/la titular de la Gerència de l'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui 
• El/la titular de la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre o persona en 

qui delegui 
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 
• El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 
• Dos representants del Grec Festival de Barcelona. 
• Un/a representant del Mercat de les Flors 
• Un/a representant del Centre Cultural de Terrassa. 
• Un/a representant de l’APDC 
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• Dos/dues professionals de la dansa, preferentment coreògrafs/es 
 
El Jurat que triarà la coreografia guanyadora, estarà integrat per:  
 

• El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui 
delegui.  

• El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 
• El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 
• El/la titular de la Direcció del Grec Festival de Barcelona. 
• El/la titular de la Direcció del Mercat de les Flors 
• Dos/dues professionals de la dansa, preferentment coreògrafs/es 

 
Actuarà com a Secretari/a, amb veu i sense vot, un/a professional del Servei de 
Graduats/-des de I'lnstitut del Teatre. 
 

Elements de valoració dels projectes finalistes 
 

Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès i la qualitat artística del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb 
els següents criteris: 
    

• Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència global de la proposta. 
• Les aportacions que es facin al context artístic i a la realitat de la dansa actual.  
• Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. 
• El material de moviment emprat en el plantejament de la coreografia. 
• La riquesa del llenguatge coreogràfic que es proposa. 

 
2) Nombre i àmbit de participació dels/de les graduats/des de l’àmbit de dansa i de la 
Jove Companyia de l’Institut del Teatre IT Dansa en el projecte (com a mínim 3). 
Es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre que 
no pertanyin a l’àmbit de la dansa.  
 
3) La qualitat artística i tècnica del col·lectiu que presenta el projecte. 
 
4) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat que es mesurarà d'acord amb 
els següents paràmetres: 
 

• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del 
projecte artístic. 

• Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius 
proposats. 

• Finançament previst al marge del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2018. 
• Generació de recursos propis. 

 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
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1) L'interès artístic del projecte: 4 punts. 
2) El nombre i l'àmbit de participació dels/de les graduats/des de l'lnstitut del Teatre en 
el projecte: 2 punts. 
3) La qualitat artística i tècnica del col·lectiu que presenta el projecte. 2 punts 
4) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 2 punts. 
 
Per optar a ser finalistes al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 
5 punts. 
 
El projectes finalistes seran aquells que obtinguin la puntuació més alta. 

 
Elements de valoració del projecte guanyador 
 

La qualitat artística de les coreografies de 15 minuts presentades en la Gala de Dansa 
del Mercat de les Flors  es valorarà d'acord amb els següents criteris: 
 
-El llenguatge coreogràfic emprat i el seu vocabulari. 2 punts. 
-La interpretació: la qualitat artística i tècnica dels/de les ballarins/-es. 2 punts. 
-La dramatúrgia i la coherència global de la coreografia. 2 punts. 
-La música, l’escenografia, la il·luminació i el vestuari. 2 punts. 
-La possibilitat clara i evident de desenvolupament de la coreografia presentada en un 
espectacle coreogràfic d’un mínim de 50 minuts. 2 punts. 
 
Per optar al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
 
El projecte guanyador serà el que obtingui la puntuació més alta. 

 
Veredicte del jurat i concessió del Premi 
 

Proclamació de finalistes. 
 
El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de 
valoració establerts en aquesta convocatòria en un termini màxim de quinze dies des 
de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'admissió al 
concurs. 
 
Proclamació del projecte guanyador 
 
Després de la Gala de Dansa del Mercat de les Flors el mes de desembre de 2018, el 
Jurat emetrà públicament el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris 
de valoració establerts en aquesta convocatòria.  

 
Pagament 
 

Coreografies finalistes  
 

a) Els col·lectius seleccionats com a finalistes (4) rebran cadascun els 1.000 € de l’ajut 
econòmic en el termini màxim de vint dies des de la seva notificació, que coincidirà 
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amb la seva proclamació pública. Es podrà ampliar la dotació del Premi, en cas que 
existeixin aportacions econòmiques addicionals per part d’altres entitats.  

b) Les coreografies seleccionades pel SAT i l’Estruch rebran entre totes 2.000,00€, per 
part d’aquestes entitats, quantia que serà lliurada per l’Institut del Teatre per 
desenvolupar la coreografia de 15 minuts a 25 minuts. En cas de ser triada la 
coreografia guanyadora del Premi de Dansa entre aquestes, aquesta no rebria cap més 
ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

c) A més, les dues coreografies seleccionades per l’Estruch, fàbrica de creació de les arts 
en viu de l’Ajuntament de Sabadell, rebran de l’Estruch de Sabadell una aportació de 
726,00€ cadascuna d’elles, fent un total de 1.452,00€ impostos inclosos per a la 
funció que faran al seu teatre. 

d) Les dues coreografies seleccionades pel SAT Espai Dansat rebran un import 
corresponent al 60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. Aquest 60% 
de recaptació es repartirà entre les dues coreografies a parts iguals i se li afegirà l’IVA. 
Aquesta aportació econòmica la farà directament el SAT Espai Dansat als/les 
seleccionats/-des sense que l’Institut del Teatre hi intervingui. 

 
Coreografia guanyadora del Premi 
 
S’abonarà un primer 70% de l’import en el moment en què el col·lectiu beneficiari 
presenti una carta de compromís de presentació pública emesa pel corresponent 
programador, on s'indicarà lloc i data d'estrena. El 30% restant s'abonarà contra la 
presentació de la justificació econòmica total de la despesa, acompanyada de les 
corresponents factures i altres documents justificatius de naturalesa anàloga  no més 
tard del 31 de desembre de 2019.  
 

Acreditació de l’estrena de l’obra guardonada 
 
El/La guanyador/a del Premi haurà d'acreditar, abans del dia 31 de desembre de 2019, 
l'estrena de l'obra guardonada.  

 
L'estrena de I'espectacle guardonat es podrà acreditar mitjançant un programa de mà, un 
programa de la temporada o un document imprès similar.  

 
Justificació de l’aplicació del Premi 
 

El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la concessió i 
acceptació del Premi i fins a la data de la seva estrena. Es podran incloure les 
despeses fins a la finalització de la representació de l'obra, incloses les despeses de 
desmuntatge d'aquesta primera estrena, i no més tard del 31 de desembre de 2019. 

 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
  

• L'IVA quan el/la beneficiari/a pugui repercutir-lo, així com els impostos 
personals sobre la renda.  

• Dietes i manutenció. 
• Despeses de gestoria o administració.  

 
En el supòsit d'adquisició de bens inventariables (equipament informàtic, etc.) només 
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es podrà imputar la part proporcional a l'amortització d'aquest bé.  
 

Obligacions del guanyador/-a i dels finalistes 
 

El projecte premiat haurà d'incloure la frase "Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre  
2018" a tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb I'activitat premiada. 
L'lnstitut pot efectuar un control previ del compliment d'aquesta obligació.  
 
Així mateix hauran d’aparèixer en tota la publicitat que es faci del Premi de Dansa de 
l’Institut del Teatre 2018 els noms i logotips dels/de les diferents col·laboradors/-es 
del premi:  Institut del Teatre, Mercat de les Flors, Centre Cultural de Terrassa, Teatre 
Auditori  de Sant Cugat, SAT! Sant Andreu, La Caldera Les Corts, APDC Associació de 
Professional de la Dansa de Catalunya i l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu 
de l’Ajuntament de Sabadell. 

 
En cas que el projecte premiat s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival 
de Barcelona, caldrà incloure en tots els elements informatius i publicitaris la referència 
a la participació del Grec com a coproductor de I'espectacle, seguint les condicions 
habituals aplicades a qualsevol espectacle coproduït pel Grec.  
 

Estrena de l’espectacle guanyador 
 

L'entitat guanyadora s'obliga a estrenar I'espectacle del projecte guardonat abans del 
dia 31 de desembre de 2019.  

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El Reglament General de l'Institut del Teatre contempla en el seu article 21 preveu la possibilitat d'establir 
programes d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels/de les graduats/des en les diferents 
disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre contemplen 
entre les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de 
l’espectacle.  
 
Amb aquesta finalitat, l’Institut del Teatre vol concedir un premi en l’àmbit de la dansa, denominat PREMI 
DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018 (quarta edició), per tal de potenciar la inserció 
professional dels/de les graduats/des les escoles de dansa de l'lnstitut del Teatre i d’IT Dansa, donant 
suport i impulsant la producció i exhibició d'un espectacle de dansa a partir de projectes coreogràfics que 
combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  
Aquest Premi de Dansa s’emmarca dins de les accions de l’Institut del Teatre per potenciar el treball 
dels/de les  joves creadors/es i intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l’exhibició.  
Aquest Premi es convoca amb la col·laboració de diferents entitats amb les quals es formalitzarà el 
corresponent conveni per fixar els termes de la col·laboració.  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), 
així com a allò previst a l’article 17 i ss de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona (OGS) (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 30 de l’OGS, així com a l’article 4 de la 
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Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual 
es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), procedeix 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta convocatòria en 
llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del  Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Interventora delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament del Premi 
de Dansa de l’Institut del Teatre 2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text 
íntegre de la qual és el següent: 
 

 “CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 2018 

 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació del Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre 2018 que 
serà atorgat al millor espectacle de dansa.  
 
La concessió d'aquest premi s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de 
potenciar la inserció professional dels/de les graduats/des de les escoles de dansa de l'lnstitut del 
Teatre i d’IT Dansa, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un espectacle de dansa a 
partir de projectes coreogràfics que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard l’agost del  2019. 
 
2.- FINALITAT DEL PREMI   

 
La finalitat d'aquest Premi serà el finançament d’un espectacle de dansa fins a un màxim de 
100% del cost del projecte, i fins al límit de la dotació econòmica establerta a la clàusula 11 
d'aquesta convocatòria. El conjunt de subvencions, ajuts o altres fonts de finançament no podran 
superar el 100% del cost del projecte.  
 
Aquest Premi de Dansa de l’Institut del Teatre vol potenciar el treball dels/de les joves 
creadors/res i intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l’exhibició per tal de donar-los a 
conèixer i facilitar així la seva inserció laboral.  
 
3. -DESCRIPCIÓ DEL PREMI DE DANSA 2018 
 
El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre contempla diferents activitats (la dotació econòmica es 
detalla al punt 11): 

 
15. Tots/totes els/les interessats/des en participar-hi hauran de presentar un projecte de 

creació coreogràfica. 
16. Entre tots els projectes presentats es farà una selecció d’un màxim de quatre finalistes 

que rebran un ajut econòmic per realitzar una coreografia de 15 minuts, 
aproximadament, i se’ls facilitarà, si escau, un espai per assajar.  
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17. Presentació de totes les coreografies finalistes en una Gala de dansa al Mercat de les 
Flors on es proclamarà el/la guanyador/a. 

18. Premi al/a la guanyador/a escollit entre els quatre finalistes, consistent en una dotació 
econòmica i ajut a la producció per desenvolupar la coreografia presentada en un 
espectacle coreogràfic  d’un mínim de 50 minuts.  

19. Estrena de l’espectacle de dansa resultant al GREC  2019 Festival Barcelona. 
20. Construcció de l’escenografia de l’espectacle coreogràfic guanyador als tallers del 

Teatre Auditori de Sant Cugat. 
21. Residència i preestrena o funció de l’espectacle guanyador al Centre Cultural de 

Terrassa. 
22. Programació de dues coreografies finalistes del Premi per ballar en programa doble al 

SAT Espai Dansat, durant el primer semestre de 2019. 
23. Programació de dues coreografies finalistes del Premi per ballar en programa doble a 

l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell. 
24. Cessió d’espais d’assaig i residència tècnica a l’Estruch, fàbrica de creació de les arts 

en viu, de Sabadell, durant el primer semestre de 2019. 
25. Residència per assajar al Mercat de les Flors- El Graner. 
26. Residència per assajar a La Caldera Les Corts. 
27. Una primera sessió d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) per 

part  de l’APDC, Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya, al/a la 
guanyador/a del Premi i als/a les finalistes.  

28. La coreografia guanyadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre realitzarà una 
residència tècnica/artística de la coreografia de 50 minuts abans de l’estrena al Grec 
Festival de Barcelona. Es farà un seguiment i acompanyament de la coreografia 
guanyadora per persones designades per l’Institut del Teatre fins a l’estrena al Grec 
Festival de Barcelona. 

 
4.-ENTITATS QUE PARTICIPEN EN LA CONCESSIÓ DEL PREMI 
 
En el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre participen: 
 

- L’Institut del Teatre 
- L’Institut de Cultura de Barcelona- Grec  2019 Festival de Barcelona 
- El Mercat de les Flors 
- El Centre Cultural de Terrassa 
- El Graner 
- El Teatre Auditori  de Sant Cugat 
- L’Estruch fàbrica de creació de les arts en viu, de l’Ajuntament de Sabadell. 
- El SAT Espai Dansat 
- La Caldera Les Corts 
- L’APDC Associació de Professional de la Dansa de Catalunya 

 
L’Institut del Teatre podrà continuar cercant, si escau, altres col·laboradors per tal de fer créixer 
el projecte i incorporar-los en la dotació del premi. 
 
5.- DESTINATARIS I REQUISITS DELS/DE LES PARTICIPANTS.  
 
Pot optar al premi qualsevol col·lectiu de professionals de la dansa que reuneixi, en el moment 
de presentar la sol·licitud, els requisits següents: 
  

b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/des del Conservatori Professional de Dansa, del 
Conservatori Superior de Dansa o que hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove 
Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre. Aquests/es graduats/des poden realitzar tasques 
diverses dins del projecte. Així mateix es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles 
de l’Institut del Teatre. 
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c) No podrà participar en aquesta convocatòria, com a coreògraf/a,  el/la coreògraf/a guanyador/-a 

de la convocatòria del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2017.  
            
6. REQUISITS DELS PROJECTES.  
 
La presentació d'un projecte al concurs implica necessàriament:  
 

La garantia per part del col·lectiu aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre 
de Barcelona, de I’autoria i originalitat del projecte, que no podrà ser una còpia o 
modificació parcial de cap altre.  
 
La garantia per part de I'aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre, del 
caràcter inèdit del projecte presentat i de la titularitat en exclusiva, sense cap càrrega ni 
limitació, dels drets de propietat intel·lectual sobre aquest projecte.  

 
7. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.  
 
La convocatòria per a la concessió del Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre 2018, es publicarà 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al tauler d'anuncis de I'lnstitut del Teatre, i 
a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat i estarà disponible a la 
consergeria de la seu de l'lnstitut del Teatre de Barcelona i al Servei de Graduats d'aquest 
lnstitut.  
 
Els projectes aspirants al Premi de Dansa de l'lnstitut del Teatre 2018 i la documentació a aportar 
que es detalla seguidament, es presentaran en el Registre de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, 
situat a la plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 
h., sense perjudici de poder-ho fer també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com Annex a la present convocatòria i 
que es pot descarregar de la pàgina web de I'lnstitut del Teatre. S'estendrà la corresponent 
acreditació de la seva presentació.  
 
El termini de presentació de sol·licituds al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 serà del 
dia 3 al 14 de setembre de 2018, ambdós inclosos.  
 
8.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LA SOL·LICITUD.  
 
La sol·licitud (model normalitzat) haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es 
demanen i acompanyada de la següent documentació:  
 

b) El projecte que es presenta a concurs, que inclourà:  
 

• La memòria explicativa del muntatge, amb menció expressa als/a les professionals 
dels àmbits que hi intervenen: coreografia, escenografia, producció executiva, 
tècnics, ballarins... i el detall de les funcions que cadascun/a hi desenvolupa.  

• El projecte coreogràfic. 
• La dramatúrgia de l’espectacle. 
• Un enregistrament en suport audiovisual o enllaç web, d’una durada aproximada de 

2 minuts, on es pugui observar el material de moviment de la coreografia. 
• El pressupost del projecte coreogràfic de 50 minuts.  
• El material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a la convocatòria.  
 

               El projecte original es presentarà de la següent manera:  
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e) Una còpia en paper sense enquadernar. 
f)  Una còpia en format pdf amb les següents característiques: 

1) en suport CD o USB  
2) etiquetat amb el nom del/de la sol·licitant i el títol del projecte presentat 
3) el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  

 
En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en paper. 

 
Cada signant de la sol·licitud podrà presentar un únic projecte.  
 

b) Els projectes s'han de signar i s'han de presentar dins un sobre tancat on caldrà indicar a la part 
exterior la denominació "Premi de Dansa de l'lnstitut del Teatre 2018", i a I'interior del sobre, el nom del/de 
la responsable  o del col·lectiu professional que es presenta, l'adreça, un telèfon de contacte i l'adreça 
electrònica.  

 
c) Identificació del/la representant o persona que actua en nom del col·lectiu i que opta al premi: 
DNI/Passaport; i si està constituït com a entitat jurídica, NIF, l’Acta fundacional i Estatuts de l'entitat. 
 
d) Relació de les persones graduades dels ensenyaments superiors de dansa de l’Institut del Teatre o 
persones que hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del 
Teatre que integren el col·lectiu. 
 
e) Fotocòpia del DNI/passaport dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu professional que opta al 
Premi. 
  
f) Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte.  
 
g) Declaració responsable d’acord amb model que es troba disponible a la pàgina web de I'lnstitut del 
Teatre: www.institutdelteatre.cat i al Servei de Graduats d'aquest lnstitut. 

 
La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament amb la sol·licitud, 
haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o castellà). Qualsevol 
documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció 
jurada oficial, la qual donarà fe pública del contingut i la fidelitat de la traducció.  
 
La presentació del projecte implica el compromís dels/de les autors/res de no retirar-lo del concurs abans 
del veredicte, sense perjudici del dret de devolució dels originals de les obres no premiades i de la 
documentació aportada un cop publicat el veredicte.  
 
D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en cas que manqui aportar algun document amb la sol·licitud de participació, 
es requerirà al col·lectiu professional sol·licitant perquè esmeni les mancances o aporti els documents 
preceptius, en un termini de 10 dies a partir del dia següent a la comunicació, amb la indicació que si no 
ho fa s'entendrà que el/la sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud.  
 
Les dades i documents no aportats, totalment o parcialment, no es tindran en compte a efectes de la seva 
valoració.  
 
L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes que es 
detallen en aquesta convocatòria suposa I ‘exclusió del concurs.  

 
9-PROCLAMACIÓ DELS/LES FINALISTES 
  
Entre tots el projectes presentats el jurat del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre triarà un 
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màxim de quatre projectes. Els/les quatre finalistes es donaran a conèixer en un termini màxim 
de 15 dies des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 
 
Els/les quatre seleccionats/-des rebran un ajut econòmic de MIL EUROS (1.000,00 €) perquè 
desenvolupin el projecte presentat fins a un màxim de 15 minuts aproximadament. Es podrà 
ampliar la dotació del Premi, en cas que existeixin aportacions econòmiques addicionals per part 
d’altres entitats. La fixació i la utilització de la quantia addicional restarà sotmesa als requisits 
establerts a l’article 58.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En tot cas, la 
quantia addicional resta condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit, i a la modificació 
pressupostària que procedeixi, si escau, en un moment anterior a la resolució de la concessió del 
Premi.  
 
Als/a les finalistes se’ls facilitarà, si escau, un espai per assajar per tal de desenvolupar la seva 
proposta.  
       
10.- PROCLAMACIÓ DEL/DE LA GUANYADOR/A 
 
Totes les coreografies finalistes es presentaran en una Gala de dansa al Mercat de les Flors on, 
després de l’espectacle, el jurat proclamarà la coreografia guanyadora del Premi de Dansa 2018 
de l’Institut del Teatre.  
 
El jurat assistirà a l’assaig general del Mercat de les Flors i a la Gala de dansa del Mercat de les 
Flors. 
 
La Gala de dansa del Mercat de les Flors se celebrarà la primera setmana de desembre de 2018.  
 
11.- DOTACIÓ DEL PREMI DE DANSA   
 

i) El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 està dotat amb CATORZE MIL EUROS 
(14.000,00 €), el qual es destinarà a la producció del projecte premiat. 
 

j) Els/les quatre finalistes percebran de l’Institut del Teatre un ajut econòmic de 1.000,00 € 
cadascun per al desenvolupament de les propostes o projectes coreogràfics finalistes per a 
desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts aproximadament. Per a aquest fi, l’Institut 
del Teatre aporta 4.000 €. 
 

k) Dels/les quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de l’Ajuntament de 
Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. Aquestes dues entitats aportaran un 
import de DOS MIL EUROS (2.000,00€) en concepte d’ajut econòmic per concedir al o als 
col·lectiu/s que han creat les coreografies (a repartir entre totes elles) amb l’objectiu que les 
coreografies siguin programades al SAT Espai Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer 
semestre del  2019. Les coreografies seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts 
cadascuna, i es presentaran en programació doble. En cas de ser triada la coreografia 
guanyadora del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap 
més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

 
l) A més, les dues coreografies seleccionades per l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de 

l’Ajuntament de Sabadell, rebran per part d’aquesta entitat una aportació de 726,00€ cadascuna 
d’elles, fent un total de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS (1.452,00€) impostos 
inclosos per a la funció que faran al seu teatre. 
 

m) Per últim, les dues coreografies seleccionades pel SAT Espai Dansat rebran un import 
corresponent al 60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. Aquest 60% de 
recaptació es repartirà entre les dues coreografies a parts iguals i se li afegirà l’IVA. Aquesta 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

aportació econòmica la farà directament el SAT Espai Dansat als/les seleccionats/-des sense 
que l’Institut del Teatre hi intervingui. 
 

n) El Mercat de les Flors es farà càrrec de les despeses de muntatge i producció de la gala. A més, 
ajudarà al col·lectiu guanyador a desenvolupar la coreografia de 15 minuts per a convertir-la en 
una creació d’un mínim de 50 minuts, aportant un ajut a la producció i, si fos el cas, facilitant un 
espai per assajar.  
 

o) La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre  2018 per tal d'incloure'l preferentment dins la selecció de les 
propostes per a I'edició de I'any 2019, sempre i quan s'adigui a les línies artístiques i criteris del 
Grec Festival de Barcelona.  
 

p) Així mateix la Direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte 
guanyador del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018, elevarà a l'òrgan competent de 
I'lnstitut de Cultura de Barcelona la proposta de contractació de I'entitat que hagi estat 
beneficiària de I'esmentat premi per tal de participar en el finançament de la producció del 
projecte i de la seva exhibició en el marc del Grec 2019 Festival de Barcelona.  
 

n) El Teatre Auditori de Sant Cugat aportarà la construcció dels volumètrics  de l’escenografia de la 
coreografia guanyadora als tallers d’escenografia del Teatre Auditori de Sant Cugat a partir del 
disseny facilitat per l’artista i sota la seva supervisió, i fins a un màxim de 2.420,00€ (IVA inclòs). 
 

o) El Centre Cultural de Terrassa, si s’adiu amb la seva línia i criteris artístics, podrà  acollir en 
residència la coreografia guanyadora i realitzar una funció de preestrena o postestrena de la 
mateixa en les dates que es creguin convenients en funció de l’estrena al GREC 2019. La 
residència no podrà excedir de quatre dies laborables més la funció de preestrena. 
 

p) La Caldera Les Corts oferirà residència per a assajar a alguna de les companyies participants en 
el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018. 

 
q) El Graner oferirà residència per a assajar a alguna de les companyies participants en el Premi de 

Dansa de l’Institut del Teatre 2018. 
 

r) L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) oferirà una primera sessió 
d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) a la companyia guanyadora i 
als/les finalistes si així ho desitgen. 
 
Per poder rebre el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 dotat amb 14.000,00 € 
caldrà: 
 
a) Disposar de personalitat jurídica, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la 

seva constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta 
guardonat, I'atorgament del Premi quedarà supeditat a la presentació de la documentació 
que acrediti la constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  

 
b) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 

col·lectiu com de forma individual. 
 
Per poder rebre els 1.000,00 € per a desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts 
aproximadament caldrà: 
 
a) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 

col.lectiu com de forma individual. 
 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

Per poder rebre l’ajut als finalistes seleccionats per a ser programats al SAT Espai Dansat 
i a l’Estruch de Sabadell (2.000,00€) a repartir  entre totes les coreografies seleccionades 
caldrà:  
 
a) Disposar de personalitat jurídica, o haver sol·licitat, davant I ‘Organisme corresponent, la seva 
constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, 
I‘atorgament de l’ajut quedarà supeditat a la presentació de la documentació que acrediti la 
constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
 
b) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 
col·lectiu com de forma individual. 
 
 12. JURAT DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2018.  
 
La proposta de concessió del Premi (subvenció) serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d'acord amb allò previst a l'article 22 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Hi haurà dos jurats: 
- El Jurat que triarà els/les finalistes 
- El Jurat que triarà la coreografia guanyadora 
 
El Jurat que triarà els/les finalistes estarà integrat per:  
 

• El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui  
• El/la titular de la Gerència de l'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui 
• El/la titular de la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre o persona en qui delegui 
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 
• El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 
• Dos representants del Grec Festival de Barcelona. 
• Un/a representant del Mercat de les Flors 
• Un/a representant del Centre Cultural de Terrassa. 
• Un/a representant de l’APDC 
• Dos/dues professionals de la dansa, preferentment coreògrafs/es 

 
El Jurat que triarà la coreografia guanyadora, estarà integrat per:  
 

• El/la titular de la Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui.  
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Professional de Dansa 
• El/la titular de la Direcció del Conservatori Superior de Dansa 
• El/la titular de la Direcció de la Jove Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre 
• El/la titular de la Direcció del Grec Festival de Barcelona. 
• El/la titular de la Direcció del Mercat de les Flors 
• Dos/dues professionals de la dansa, preferentment coreògrafs/es 

 
Actuarà com a Secretari/a, amb veu i sense vot, un/a professional del Servei de Graduats/-des de 
I'lnstitut del Teatre. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquests jurats es publicarà al tauler d'anuncis 
i a la web de I'lnstitut del Teatre de Barcelona mitjançant resolució de la Presidència d'aquest 
lnstitut. 
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L'abstenció i recusació dels membres de la comissió s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
 
Els jurats no podran constituir-se ni actuar sense la presència del/de la President/a i del/de la 
Secretari/ària, o en el seu cas de les persones que els/les substitueixin, i de la meitat al menys 
dels seus membres. 
 
Els acords seran adoptats per majoria de vots. 
 
Els jurats resoldran qualsevol qüestió no prevista en aquesta convocatòria o qualsevol dubte en 
la seva interpretació o en relació al procediment a seguir.  
 
13. ELEMENTS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES FINALISTES 
 
Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès i la qualitat artística del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els 
següents criteris: 
    

• Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència global de la proposta. 
• Les aportacions que es facin al context artístic i a la realitat de la dansa actual.  
• Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. 
• El material de moviment emprat en el plantejament de la coreografia. 
• La riquesa del llenguatge coreogràfic que es proposa. 

 
2) Nombre i àmbit de participació dels/de les graduats/des de l’àmbit de dansa i de la Jove 
Companyia de l’Institut del Teatre IT Dansa en el projecte (com a mínim 3). 
Es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre que no 
pertanyin a l’àmbit de la dansa.  
 
3) La qualitat artística i tècnica del col·lectiu que presenta el projecte. 
 
4) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat que es mesurarà d'acord amb els 
següents paràmetres: 
 

• Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte 
artístic. 

• Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius proposats. 
• Finançament previst al marge del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre 2018. 
• Generació de recursos propis. 

 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic del projecte: 4 punts. 
2) El nombre i l'àmbit de participació dels/de les graduats/des de l'lnstitut del Teatre en el 
projecte: 2 punts. 
3) La qualitat artística i tècnica del col·lectiu que presenta el projecte. 2 punts 
4) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 2 punts. 
 
Per optar a ser finalistes al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
 
El projectes finalistes seran aquells que obtinguin la puntuació més alta. 
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14.-ELEMENTS DE VALORACIÓ DEL PROJECTE GUANYADOR 
 
La qualitat artística de les coreografies de 15 minuts presentades en la Gala de Dansa del Mercat 
de les Flors  es valorarà d'acord amb els següents criteris: 
 
-El llenguatge coreogràfic emprat i el seu vocabulari. 2 punts. 
-La interpretació: la qualitat artística i tècnica dels/de les ballarins/-es. 2 punts. 
-La dramatúrgia i la coherència global de la coreografia. 2 punts. 
-La música, l’escenografia, la il·luminació i el vestuari. 2 punts. 
-La possibilitat clara i evident de desenvolupament de la coreografia presentada en un espectacle 
coreogràfic d’un mínim de 50 minuts. 2 punts. 
 
Per optar al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
 
El projecte guanyador serà el que obtingui la puntuació més alta. 
 
15.- VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DEL PREMI. 
 
15.1 Proclamació de finalistes. 
 
El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquesta convocatòria en un termini màxim de quinze dies des de la data de 
finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs. 
 
La resolució dels/de les finalistes es notificarà personalment als/ a les guanyadors/es i a tots/es 
els/les participants, i es farà difusió pública del resultat de la convocatòria al tauler d'anuncis i a la 
pàgina web de I'lnstitut del Teatre www.institutdelteatre.cat.  
 
15.2 Proclamació del projecte guanyador 
 
Després de la Gala de Dansa del Mercat de les Flors el mes de desembre de 2018, el Jurat 
emetrà públicament el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració 
establerts en aquesta convocatòria.  
Acte seguit es farà difusió pública del resultat de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB), al tauler d'anuncis i a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre 
www.institutdelteatre.cat. 
  
El Jurat es reserva la facultat de, discrecionalment, declarar desert el premi si estima que cap 
obra presentada no n'és mereixedora. Igualment, el jurat pot atorgar accèssits si considera que 
algun treball destaca per algun motiu.  
 
Una vegada emès el veredicte el president del Jurat elevarà una proposta de resolució per a la 
seva concessió a la Presidència de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució. Així 
mateix, la Presidència de l'Institut del Teatre restarà facultada per a l'aprovació dels actes 
administratius necessaris per al desplegament del projecte premiat.  
 
La resolució del procediment no posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà 
interposar recurs d'alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona en el termini d'un 
mes, a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació.  
 
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs referit, es podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu davant l'òrgan jurisdiccional competent, d'acord amb el que s'estableix 
als articles 6 a 12 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-
administrativa.  
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Els projectes no premiats es podran recollir a la seu de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, prèvia 
petició dels/de les autors/-es, adjuntant el document acreditatiu de la recepció de l'obra, des del 
dia següent hàbil a la data de concessió del premi fins a tres mesos desprès. 
 
16. PAGAMENT.  
 
El pagament del Premi s'efectuarà d'acord amb el següent:  
 
16.1- Coreografies finalistes  

 
c) Els col·lectius seleccionats com a finalistes (4) rebran cadascun els 1.000 € de l’ajut econòmic en 

el termini màxim de vint dies des de la seva notificació, que coincidirà amb la seva proclamació 
pública. Es podrà ampliar la dotació del Premi, en cas que existeixin aportacions econòmiques 
addicionals per part d’altres entitats. La fixació i la utilització de la quantia addicional restarà 
sotmesa als requisits establerts a l’article 58.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En tot 
cas, la quantia addicional resta condicionada a la declaració de disponibilitat de crèdit, i a la 
modificació pressupostària que procedeixi, si escau, en un moment anterior a la resolució de la 
concessió del Premi.  

d) Les coreografies seleccionades pel SAT i l’Estruch rebran entre totes 2.000,00€, per part 
d’aquestes entitats, quantia que serà lliurada per l’Institut del Teatre per desenvolupar la 
coreografia de 15 minuts a 25 minuts. En cas de ser triada la coreografia guanyadora del Premi 
de Dansa entre aquestes, aquesta no rebria cap més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  entre 
l’altra o les altres coreografies seleccionades. 

g) A més, les dues coreografies seleccionades per l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de 
l’Ajuntament de Sabadell, rebran de l’Estruch de Sabadell una aportació de 726,00€ cadascuna 
d’elles, fent un total de 1.452,00€ impostos inclosos per a la funció que faran al seu teatre. 

h) Les dues coreografies seleccionades pel SAT Espai Dansat rebran un import corresponent al 
60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. Aquest 60% de recaptació es repartirà 
entre les dues coreografies a parts iguals i se li afegirà l’IVA. Aquesta aportació econòmica la 
farà directament el SAT Espai Dansat als/les seleccionats/-des sense que l’Institut del Teatre hi 
intervingui. 
 
16.2.- Coreografia guanyadora del Premi 
 
S’abonarà un primer 70% de l’import en el moment en què el col·lectiu beneficiari presenti una 
carta de compromís de presentació pública emesa pel corresponent programador, on s'indicarà 
lloc i data d'estrena. El 30% restant s'abonarà contra la presentació de la justificació econòmica 
total de la despesa, acompanyada de les corresponents factures i altres documents justificatius 
de naturalesa anàloga  no més tard del 31 de desembre de 2019.  
 
En cap cas podran atorgar-se subvencions per import superior al consignat a la clàusula 11.  
 
L'import del Premi es destinarà a la producció del projecte premiat i en cap cas I'import que es 
farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
 
Aquest Premi estarà subjecte a la tributació fiscal que correspongui d'acord amb la normativa 
fiscal aplicable al/la perceptor/-a. 

 
17. ACREDITACIÓ DE L'ESTRENA DE L'OBRA GUARDONADA.  
 
El/La guanyador/a del Premi haurà d'acreditar, abans del dia 31 de desembre de 2019, l'estrena 
de l'obra guardonada.  
 
L'estrena de I'espectacle guardonat es podrà acreditar mitjançant un programa de mà, un 
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programa de la temporada o un document imprès similar.  
 
18. JUSTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PREMI A LA PRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE.  
 
El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la concessió i acceptació del 
Premi i fins a la data de la seva estrena. Es podran incloure les despeses fins a la finalització de 
la representació de l'obra, incloses les despeses de desmuntatge d'aquesta primera estrena, i no 
més tard del 31 de desembre de 2019. 
 
Es consideraran despeses subvencionables tal i com indica l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions aquelles que resultin estrictament necessàries per a la 
producció de l'obra, que han d'estar efectivament pagades amb anterioritat al termini de 
justificació que s'estableix en el 31 de desembre de 2019. 
 
També podran ser considerades despeses subvencionables aquelles que siguin necessàries per 
a desplaçar l’espectacle a la ciutat seleccionada per a la seva presentació. 
 
Si finalitzat el termini de justificació el/la beneficiari/ària del Premi no ha justificat l'aplicació de la 
despesa, se li requerirà per un termini màxim improrrogable de quinze dies per tal que presenti 
aquesta justificació. La falta de presentació comportarà el reintegrament de les quantitats ja 
abonades i la pèrdua del dret al seu cobrament, sense perjudici de les sancions o 
indemnitzacions que puguin resultar d’aplicació en virtut de la normativa vigent.  
 
En cap cas tindran la consideració de despeses subvencionables els impostos indirectes quan 
siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda. Tot 
allò d'acord amb l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
  

• L'IVA quan el/la beneficiari/a pugui repercutir-lo, així com els impostos personals sobre 
la renda.  

• Dietes i manutenció. 
• Despeses de gestoria o administració.  

 
En el supòsit d'adquisició de bens inventariables (equipament informàtic, etc.) només es podrà 
imputar la part proporcional a l'amortització d'aquest bé.  
 
La justificació de l'import total d'altres ingressos i ajuts rebuts pel finançament del projecte i de les 
despeses ocasionades per la seva realització, d'acord amb el següent detall:  
 
a) La justificació, declaració jurada, de I'import total dels ingressos, subvencions i aportacions 
econòmiques rebudes per al finançament de la realització del projecte guardonat, s'acreditarà 
mitjançant l'aportació d'una relació detallada dels conceptes, els imports i la procedència amb 
indicació de si es tracta d'una administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.  
 
b) La justificació de les despeses ocasionades per la realització del projecte s'efectuarà 
mitjançant I'aportació d'una relació classificada de despeses de l'activitat, amb identificació del/ 
de la creditor/-a, el concepte, la data d'emissió, la data de pagament i el percentatge d'imputació 
de la despesa al premi atorgat.  
 
Els justificants de despesa consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent en 
el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (article 72.2 del Reial Decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions). 
 
Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a I'activitat, 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

seran despeses elegibles d’acord amb les condicions establertes a la normativa aplicable i 
s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixa la convocatòria. 
 
Cadascuna de les despeses haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Coordinació Acadèmica de 
l'Institut del Teatre. 
Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran tiquets 
de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10 EUR. 
 
Els tributs tindran la consideració de despesa subvencionable quan el/la beneficiari/-a de la 
subvenció faci el seu abonament de forma efectiva. 
Les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 
1) Contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de contenir tota factura: 
 

• Número de factura. 
• Data d'expedició. 
• Nom i cognoms, raó o denominació social completa de qui expedeix la factura. 
• Nom i cognoms, raó o denominació social completa del/la destinatari/a, que haurà de 

ser del/la beneficiari/a del premi.  
• Número d'identificació fiscal.  
• Descripció de les operacions i el seu import.  
• Tipus impositiu/s aplicat/s a les operacions.  
• Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per 

separat.  
• Data de realització de les operacions objecte de facturació. 

No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro forma" o 
provisionals. 
Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 

• Data de la compra. 
• ldentificació del/ de la proveïdor/-a: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i 

telèfon. 
• Concepte de la despesa. 
• lmport, especificant "lVA inclòs".  
• Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT.  
• Número i, en el seu cas, sèrie.  

 
En cas de no justificar algun concepte, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import del Premi 
concedit en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats. 
 
19. OBLIGACIONS DEL COL·LECTIU GUANYADOR I FINALISTES 
 
El projecte premiat haurà d'incloure la frase "Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre  2018" a tots 
els elements informatius i publicitaris relacionats amb I'activitat premiada. L'lnstitut pot efectuar 
un control previ del compliment d'aquesta obligació.  
 
Així mateix hauran d’aparèixer en tota la publicitat que es faci del Premi de Dansa de l’Institut del 
Teatre 2018 els noms i logotips dels/de les diferents col·laboradors/-es del premi:  Institut del 
Teatre, Mercat de les Flors, Centre Cultural de Terrassa, Teatre Auditori  de Sant Cugat, SAT! 
Sant Andreu, La Caldera Les Corts, APDC Associació de Professional de la Dansa de Catalunya 
i l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de l’Ajuntament de Sabadell. 

 
En cas que el projecte premiat s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival de 
Barcelona, caldrà incloure en tots els elements informatius i publicitaris la referència a la 
participació del Grec com a coproductor de I'espectacle, seguint les condicions habituals 
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aplicades a qualsevol espectacle coproduït pel Grec.  
 
El col·lectiu guanyador es compromet a facilitar, en tot moment, la informació que els sigui 
demanada respecte de I'activitat per a la qual es concedeix el premi.  

 
20. PRINCIPIS ÈTICS DEL/DE LA GUANYADOR/A O FINALISTES 
  
De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, les persones beneficiàries del Premi o de 
l’ajut econòmic han d’adequar la seva activitat als següents principis ètics i regles de conducta:  
  
a) Han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar 

o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 
competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o 
pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que 
pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.   
 

b) Amb caràcter general, les persones beneficiàries del Premi o dels ajuts econòmics en 
l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:   

i)  
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.  
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 

subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.   
 
c) En particular, les persones beneficiàries del Premi o ajut econòmic assumeixen les 

obligacions següents:   
 
- Comunicar immediatament a l'Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte 

d'interessos.  
- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la 

concessió del Premi o de l’ajut econòmic.  
- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats/-es públics/-ques avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en el 
procediment de concessió  del Premi o de l’ajut econòmic.  

- Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.  

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 
als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sense 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la 
Llei 19/2014.  

  
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser 
completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció i/o de la 
tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les corresponents convocatòries de 
subvencions.   
En cas d'incompliment d’aquests principis ètics i regles de conducta és  d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014,  i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a 
beneficiaris/-es de subvencions, sense perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.    
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21.- ESTRENA DE L'ESPECTACLE GUARDONAT I DIVULGACIÓ PÚBLICA.  
 
L'entitat guanyadora s'obliga a estrenar I'espectacle del projecte guardonat abans del dia 31 de 
desembre de 2019.  
 
22.-DRETS DE CAPTACIÓ I POSTERIOR ÚS I DIFUSIÓ, D'IMATGES I VEU. 
ENREGISTRAMENT DEL PROJECTE. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.  
 
L'lnstitut del Teatre podrà captar la imatge i la veu dels/de les professionals que integren el 
col·lectiu professional autor del projecte guanyador, i la dels/de les participants i intèrprets de 
l'espectacle que es representi, durant el decurs de totes les activitats que es duguin a terme en 
relació amb aquest projecte, i podrà fer difusió amb finalitats culturals, artístiques, pedagògiques i 
d'investigació, principis que regulen I'activitat de I'lnstitut del Teatre, per qualsevol mitjà o sistema 
i durant el màxim de temps previst fins a la seva entrada en domini públic, i sense limitacions 
territorials.  
 
L'lnstitut del Teatre es reserva el dret d'enregistrar els espectacles finalistes i l’espectacle 
guanyador en qualsevol dels suports existents, així com el dret d'utilitzar tot el material gràfic del 
muntatge en les seves publicacions i en les accions de caràcter divulgatiu. Així mateix, es 
reserva el dret d'arribar a acords amb els mitjans de comunicació que cregui oportuns per tal de 
fer reportatges, retransmissions o qualsevol altra acció que pugui fer visible els espectacles 
finalistes i l’espectacle guanyador, tot això sense cap finalitat lucrativa sinó únicament per assolir 
la divulgació pública dels espectacles.  
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es farà sota el principi d'absència d'afany de lucre i amb 
l’única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a I'lnstitut.  
 
L'lnstitut del Teatre incorporarà al fons del Centre de Documentació i Museu de les Arts 
Escèniques (MAE) d'aquest lnstitut el projecte seleccionat i les imatges i veu captades durant la 
realització de les activitats que es desenvolupin relacionades amb aquest projecte.  
 
Les dades personals dels/de les graduats/-es que es presenten amb cada projecte seran 
facilitades amb el consentiment de cadascun d'ells/d’elles mitjançant declaració responsable a 
què es fa referència en el capítol 8.  
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud d'admissió que s'annexa a la present 
convocatòria, així com les recollides durant el desenvolupament del projecte guanyador (captació 
d'imatge i veu), seran recollides per l’Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
Barcelona, entitat responsable del tractament. Les dades de contacte del Delegat/da de protecció 
de dades per a consultes, queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció 
de dades de caràcter personal són: dpd@diba.cat 
 
La finalitat del tractament és el control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis 
extraordinaris a alumnes i graduats/-es de l’Institut del Teatre, i posterior seguiment i difusió 
d’acord amb les bases de la convocatòria. 
 
Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de subvencions i d’arxiu històric. 
 
La legitimació del tractament es basa en el consentiment del/de la interessat/-da. Les dades són 
d’obligat lliurament per tal de sol·licitar l’admissió a les beques, ajuts i premis extraordinaris 
convocats per l’Institut del Teatre. 
 
No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei i en els possibles convenis signats 
amb altres entitats per a cada convocatòria. No s’ha previst cap transferència internacional de 
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dades de les dades subministrades. 
 
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la 
limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp 
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot/-a interessat/-da tindrà 
dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre 
en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si 
considera que el tractament de dades personals que el concerneixin infringeix el RGPD. Sent a 
Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat/cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
23.- COMPATIBILITAT PER A REBRE ALTRES PREMIS I AJUTS PEL MATEIX PROJECTE.  
 
La concurrència a la convocatòria del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 es pot 
compatibilitzar amb I'obtenció d'altres premis i ajuts al mateix projecte, procedents de qualsevol 
administració o entitat pública o privada, nacional o internacional, sense perjudici de I'obligació 
dels col·lectius que opten a aquest Premi de comunicar-ho a I'lnstitut del Teatre.  
 
En cap cas les diferents fonts de finançament podran superar el 100% del cost de l'activitat.  
 
24.- REVOCACIÓ O RENÚNCIA DEL PREMI ATORGAT.  
 
Es podrà revocar totalment o parcialment el premi concedit, amb l'obligació, si escau, de retornar 
els imports rebuts, en els supòsits següents:  
 
a) Manca d'assoliment en I'execució del projecte.  
b) lncompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria.  
c) Incompliment de l’obligació de la justificació econòmica.  
d) lncompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el Premi o ajut.  
e) La no acceptació per part de la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre dels canvis 
substancials que es proposin en el projecte des de la seva proclamació com a finalistes fins a la 
presentació pública de l’espectacle. Serà obligació del/de la beneficiari/-a la comunicació dels 
canvis, que hauran de ser autoritzats per la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre. 
L'incompliment donarà lloc a la revocació del premi.  
f) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en I'activitat o la imatge de I'lnstitut del 
Teatre.  
g) Qualsevol altra causa de resolució que resulti escaient com a conseqüència de l’aplicació de la 
normativa vigent. 
 
El procediment de revocació s’inicia d’ofici per proposta de la Coordinació Acadèmica de l’Institut 
del Teatre, per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’una ordre superior, a petició raonada 
d’altres òrgans o per denúncia. També s’inicia a conseqüència de l’informe de control financer 
emès per la Intervenció Delegada de l’Institut del Teatre. 
 
En la tramitació del procediment s’ha de garantir, en tot cas, el dret d’audiència del/de la 
interessat/-da, mitjançant la notificació de la resolució d’inici i la concessió d’un termini de quinze 
dies per tal que al·legui el que consideri oportú o presenti els documents que estimi pertinents. 
 
En cas de renúncia del/de la guardonat/-da haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va 
adoptar la resolució de concessió. 
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25.- ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
La presentació dels projectes aspirants al premi comporta I'acceptació del contingut d'aquesta 
convocatòria i dels drets i obligacions que se'n deriven, així com els preceptes continguts a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de desplegament i l'Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de maig de 2017).  

 
26.- INFRACCIONS I SANCIONS.  
 
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de 
Subvencions, i en el Títol XIV de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona (publicada al BOPB de 9 de maig de 2017).  
 
27.-RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI.  
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució de l'Institut del Teatre per al present exercici, la 
Llei   39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic,  i demés legislació 
concordant. 
 

ANNEX 
 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL 

TEATRE 2018 
 

Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 
 

I. Dades de la convocatòria:  
 
Denominació de la 
convocatòria:  

PREMI DE DANSA DE L’INSTITUT DEL TEATRE  2018 
 
 

 
 
II. Dades d’identificació del col·lectiu (només si està constituït com a entitat jurídica): 
 
Nom o raó social  CIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
III. Obligatori: Dades d’identificació del/de la responsable del col·lectiu: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
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IV. Dades dels/de les graduats/-des que participen al projecte: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

   
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
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Any de 
llicenciatura/grau 
Escola 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialitat  

 
 
 
V. Dades d’altres col·laboradors/es en el projecte: 
 
NOM COGNOMS D.N.I. (Ballarins/es, 

escenògraf/a, 
productor/a, 
il·luminador/a, etc.) 

 
 

   

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
VI. Projecte que es presenta al Premi: 
 

1. Breu descripció del projecte 
 

 
 
 
 
 
 
2. Pressupost previst desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden adjuntar com 
annex els documents que justifiquin aquest pressupost)  
 

A. DESPESES IMPORT 
  
Coreografia (concepció de l’espectacle, dramatúrgia, drets d’autor, etc.)  
  

  
Música (composició, arranjaments, drets d’autor)  
  

  
Personal artístic (direcció, disseny escenografia, vestuari so i llum, coreografia)  
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Ballarins i ballarines  (retribucions i S. Social)  
   

  
Intèrprets musicals (retribucions i S. Social)  

  

  
Personal tècnic i de producció (retribucions i S. Social)  
   

  
Escenografia i Vestuari  
   

   
Infraestructura i Material Tècnic (inclou sales assaig)  
   

   
Promoció i Publicitat  
   

  
Altres despeses no incloses en aquest formulari (cal detallar el concepte)  

   
  

  
Despeses Indirectes (personal administració, subministraments, etc)  
  
  

TOTAL DESPESES 0,00 
 

B. INGRESSOS IMPORT 

  
Aportació  del col·lectiu  
  

   
Previsió d'ingressos per Temporada   
  

        
Previsió d'ingressos per Gira   
  

  
Patrocinadors i/o co-produccions   
  

  
Altres subvencions i/o ajuts (cal indicar l’estat: sol.licitat / concedit)  
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TOTAL INGRESSOS 0,00 
 

C. RESULTAT  IMPORT 

  
Total Despeses  0,00 
Total Ingressos 0,00 
  

RESULTAT 0,00 
 
 
VII. Altres observacions: 
 
 
 
 
 
  
 
VIII. Documentació que s’adjunta: 
 
Identificació del/de la sol·licitant 

• Identificació del/de la sol·licitant: Fotocòpia del NIF del/ de la responsable del col·lectiu.  
• OPCIONAL: Dades del col·lectiu (associació, companyia o altres) 
• Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic o de la finalització d’estudis 

dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu 
• Fotocòpia del DNI/Passaport dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu del projecte 

presentat 
• Memòria detallada del projecte presentat 
• Currículums professionals dels/de les graduats/des que integren el col·lectiu 
• Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte. 
• Un enregistrament en suport audiovisual o enllaç web, d’una durada aproximada de 2 minuts,  on 

es pugui observar el material de moviment de la coreografia. 
• OPCIONAL: Material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a les bases de la  

convocatòria. 
 
 
IX. Declaració: 
 
El/la responsable del col·lectiu de l’entitat SOL·LICITA participar al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 
2018, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, i DECLARA: 
- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la 

realitat. 
- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions previstes a les 

bases de la convocatòria 
 
Localitat i data 
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Signatura de la representant legal de l’entitat: 
 
 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ  
DIRECTORA GENERAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades de caràcter 
personal: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis extraordinaris a alumnes 
i graduats de l’Institut del Teatre, i posterior seguiment i difusió d’acord amb les bases 
de cada convocatòria. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de subvencions i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Consentiment del/de la l’interessat/-da.  
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de sol·licitar 
l’admissió a les beques, ajuts i premis extraordinaris convocats per l’Institut del 
Teatre. 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei i en els possibles 
convenis signats amb altres entitats per a cada convocatòria. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular 
en l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Per al cas que no es vulgui que les dades personals formin part de la base de dades del Servei de 
Graduats de l’Institut del Teatre marqui l’espai següent: 
  
□ No desitjo que les meves dades personal formin part de la base de dades del Servei de Graduats de 
l’Institut del Teatre” 
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Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4.1 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada 
en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 18 de juliol de 2018 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, 
pel qual es convoca el Premi de Dansa de l'Institut del Teatre per a l'any 2018.  
 
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es 
pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de la 
convocatòria per al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 es pot trobar al web, a la intranet 
i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris/àries: 
 
Pot optar al premi qualsevol col·lectiu de professionals de la dansa que reuneixi, en el moment 
de presentar la sol·licitud, els requisits següents: 
  

a) Estar integrat com a mínim per tres graduats/des del Conservatori Professional de Dansa, del 
Conservatori Superior de Dansa o que hagin finalitzat els dos anys d’estudis amb la Jove 
Companyia IT Dansa de l’Institut del Teatre. Aquests graduats/des poden realitzar tasques 
diverses dins del projecte. Així mateix es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles 
de l’Institut del Teatre. 
 

b) No podrà participar en aquesta convocatòria, com a coreògraf/a,  el/la coreògraf/a guanyador de 
la convocatòria del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2017.  
 
Segon. Objecte. 
 
L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació del Premi de Dansa de I'lnstitut del Teatre 2018 que 
serà atorgat al millor espectacle de dansa.  
 
La concessió d'aquest premi s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de 
potenciar la inserció professional dels/de les graduats/des de les escoles de dansa de l'lnstitut del 
Teatre i d’IT Dansa, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un espectacle de dansa a 
partir de projectes coreogràfics que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard l’agost del  2019. 
 
Tercer.- Finalitat del Premi.  

 
La finalitat d'aquest Premi serà el finançament d’un espectacle de dansa fins a un màxim de 
100% del cost del projecte, i fins al límit de la dotació econòmica establerta a la clàusula 11 
d'aquesta convocatòria. El conjunt de subvencions, ajuts o altres fonts de finançament no podran 
superar el 100% del cost del projecte.  
 
Aquest Premi de Dansa de l’Institut del Teatre vol potenciar el treball dels/de les joves 
creadors/res i intèrprets, oferint-los un ajut a la producció i a l’exhibició per tal de donar-los a 
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conèixer i facilitar així la seva inserció laboral.  
 
Quart. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 9 de maig 2017). 
 
Cinquè. Quantia 
 

a) El Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 està dotat, per l’Institut del Teatre, amb 
CATORZE MIL EUROS (14.000,00€), que s’aplicaran a les aplicacions pressupostàries 479 o 
489, depenent de si l'entitat premiada és una empresa o una entitat sense afany de lucre, de 
l’orgànic 99003 del pressupost de l’any 2019 de l'Institut del Teatre. Aquesta despesa queda 
supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2019 s’hi consigni el crèdit 
corresponent. 
 

b) Els/les quatre finalistes percebran de l’Institut del Teatre un ajut econòmic de 1.000,00 € 
cadascun per al desenvolupament de les propostes o projectes coreogràfics finalistes per a 
desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts aproximadament. Per aquest fi, l’Institut 
del Teatre aporta 4.000 €. 
 

c) Dels quatre finalistes,  el SAT Espai Dansat i l’Estruch, fàbrica de creació, de l’Ajuntament de 
Sabadell seleccionaran respectivament dues coreografies. Es disposa d’un ajut econòmic de 
DOS MIL EUROS (2.000,00€) per concedir al o als col·lectiu/s que ha/n creat les coreografies (a 
repartir entre totes elles) amb l’objectiu que les coreografies siguin programades al SAT Espai 
Dansat i a l’Estruch de Sabadell durant el primer semestre del  2019. Les coreografies 
seleccionades, de 15 minuts, s’ampliaran a 25 minuts cadascuna, i es presentaran en 
programació doble. En cas de ser triada la coreografia guanyadora del Premi de Dansa de 
l’Institut del Teatre entre aquestes, aquesta no rebria cap més ajut, i els 2.000,00€ es repartirien  
entre l’altra o les altres coreografies seleccionades. 
 

d) A més, les dues coreografies seleccionades per l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu de 
l’Ajuntament de Sabadell, rebran per part d’aquesta entitat un import de 726,00€ cadascuna 
d’elles, fent un total de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS (1.452,00€) impostos 
inclosos per a la funció que faran al seu teatre. 
 

e) Per últim, les dues coreografies seleccionades pel SAT Espai Dansat rebran una aportació 
econòmica corresponent al 60% de la recaptació neta entre els dos dies d’exhibició. Aquest 60% 
de recaptació es repartirà entre les dues coreografies a parts iguals i se li afegirà l’IVA. Aquesta 
aportació econòmica la farà directament el SAT Espai Dansat als seleccionats sense que l’Institut 
del Teatre hi intervingui. 
 

f) El Mercat de les Flors es farà càrrec de les despeses de muntatge i producció de la gala. A més, 
ajudarà al col·lectiu guanyador a desenvolupar la coreografia de 15 minuts per a convertir-la en 
una creació d’un mínim de 50 minuts, aportant un ajut a la producció i, si fos el cas, facilitant un 
espai per assajar.  
 

g) La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre 2018 per tal d'incloure'l preferentment dins la selecció de les 
propostes per a I'edició de I'any 2019, sempre i quan s'adigui a les línies artístiques i criteris del 
Grec Festival de Barcelona.  
 

h) Així mateix la Direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte 
guanyador del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018, elevarà a l'òrgan competent de 
I'lnstitut de Cultura de Barcelona la proposta de contractació de I'entitat que hagi estat 
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beneficiària de I'esmentat premi per tal de participar en el finançament de la producció del 
projecte i de la seva exhibició en el marc del Grec 2019 Festival de Barcelona.  
 

i) El Teatre Auditori de Sant Cugat aportarà la construcció dels volumètrics  de l’escenografia de la 
coreografia guanyadora als tallers d’escenografia del Teatre Auditori de Sant Cugat a partir del 
disseny facilitat per l’artista i sota la seva supervisió, i fins a un màxim de 2.420,00€ (IVA inclòs). 
 

j) El Centre Cultural de Terrassa, si s’adiu amb la seva línia i criteris artístics, podrà  acollir en 
residència la coreografia guanyadora i realitzar una funció de preestrena o postestrena de la 
mateixa en les dates que es creguin convenients en funció de l’estrena al GREC 2019. La 
residència no podrà excedir de quatre dies laborables més la funció de preestrena. 
 

k) La Caldera Les Corts oferirà residència per a assajar a alguna de les companyies participants en 
el Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018. 

 
l) El Graner oferirà residència per a assajar a alguna de les companyies participants en el Premi de 

Dansa de l’Institut del Teatre 2018. 
 

m) L’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDC) oferirà una primera sessió 
d’assessorament professional de tot tipus (laboral, jurídic, etc.) a la companyia guanyadora i 
als/les finalistes si així ho desitgen. 
 
Per poder rebre el Premi de Dansa dotat amb 14.000,00  € caldrà: 
 
a) Disposar de personalitat jurídica, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la 

seva constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta 
guardonat, I'atorgament del Premi quedarà supeditat a la presentació de la documentació 
que acrediti la constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  

 
b) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 

col·lectiu com de forma individual. 
 
Per poder rebre els 1.000,00 € per a desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts 
aproximadament caldrà: 

 
a) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant 

del col.lectiu com de forma individual. 
 

Per poder rebre l’ajut als finalistes seleccionats per a ser programats al SAT Espai Dansat 
i a l’Estruch de Sabadell (2.000,00€) a repartir  entre totes les coreografies seleccionades 
caldrà:  
 
a) Disposar de personalitat jurídica, o haver sol·licitat, davant I ‘Organisme corresponent, la seva 
constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, 
I‘atorgament de l’ajut quedarà supeditat a la presentació de la documentació que acrediti la 
constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
 
b) Acreditar documentalment aquells requisits continguts a la declaració responsable, tant del 
col·lectiu com de forma individual. 

 
Sisè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de sol·licituds al Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2018 serà del 
dia 3 de setembre al  14 de setembre de 2018, ambdós inclosos.” 
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Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre 
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa per import de QUATRE MIL EUROS (4.000,00€) en concepte d’ajut 
econòmic per al desenvolupament de les propostes o projectes coreogràfics finalistes (4 finalistes) per a 
desenvolupar creacions fins a un màxim de 15 minuts aproximadament d’acord amb el que estableix la 
clàusula 11 b) que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 99003/48107 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre (any 2018). 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa de SETZE MIL EUROS (16.000,00€) amb càrrec als conceptes 
pressupostaris 479 o 489, depenent de si l'entitat premiada és una empresa o una entitat sense afany de 
lucre, de l’orgànic 99003, del pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019. Aquesta despesa es 
destinarà, en un import de DOS MIL EUROS (2.000,00€) a les dues coreografies seleccionades per a ser 
programades al SAT Espai Dansat i a l’Estruch de Sabadell, i en un import de CATORZE MIL EUROS 
(14.000,00€), al Premi  de Dansa 2018.  
 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2019 s’hi consigni 
el crèdit corresponent. 
 
Sisè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà del 3 al 14 de setembre de 2018 -
ambdós inclosos-. 
 
Setè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a 
l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats. 
 
Vuitè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 

 
 
ANNEX 1 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 3 de juliol de  2018, referit a la 
convocatoria, que incorpora les bases especifiques, per a la concessió del Premi de 
Dansa de l’Institut del Teatre  2018  

 
CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN  DEL PREMIO DE DANZA DEL 

INSTITUTO DEL TEATRO 2018 
 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, pago y justificación del Premio de Danza del lnstituto del Teatro 2018 que será 
otorgado al mejor espectáculo de danza. 
 
La concesión de este premio se enmarca dentro de las acciones del lnstituto del Teatro para potenciar la 
inserción profesional de los/las graduados/as de las escuelas de danza del Instituto del Teatro y de IT 
Danza, apoyando e impulsando la producción y exhibición de un espectáculo de danza a partir de 
proyectos coreográficos que combinen profesionalidad, calidad y creatividad. 
 
El estreno de la obra ganadora deberá tener lugar a más tardar en agosto de  2019. 
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2.- FINALIDAD DEL PREMIO DE DANZA 2018.  
 
La finalidad de este Premio será la financiación de un espectáculo de danza hasta un máximo de 100% 
del coste del proyecto, hasta el límite de la dotación económica establecida en la cláusula 11 de esta 
convocatoria. El conjunto de subvenciones, ayudas u otras fuentes de financiación no podrán superar el 
100% del coste del proyecto. 
 
Este Premio de Danza del Instituto del Teatro quiere potenciar el trabajo de los/las jóvenes creadores/as e 
intérpretes, ofreciéndoles una ayuda a la producción y a la exhibición para dar a conocer y facilitar así su 
inserción laboral. 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL PREMIO  
 
El Premio de Danza del Instituto del Teatro contempla diferentes actividades (la dotación económica se 
detalla en el punto 11): 
 

1) Todos/as los/las interesados/as en participar deberán presentar un proyecto de creación 
coreográfica. 

2) Entre todos los proyectos presentados se hará una selección de un máximo de cuatro finalistas 
que recibirán una ayuda económica para realizar una coreografía de 15 minutos, 
aproximadamente, y se les facilitará, en su caso, un espacio para ensayar.  

3) Presentación de todas las coreografías finalistas en una Gala de danza en el Mercat de les Flors 
donde se proclamará el/la ganador/a. 

4) Premio al/ a la ganador/a entre los cuatro finalistas, consistente en una dotación económica y 
una ayuda a la producción para desarrollar la coreografía presentada en un espectáculo 
coreográfico de un mínimo de 50 minutos. 

5) Estreno del espectáculo de danza resultante en el Grec 2019 Festival Barcelona. 
6) Construcción de la escenografía del espectáculo coreográfico ganador en los talleres del Teatre 

Auditori de Sant Cugat. 
7) Residencia y preestreno o función del espectáculo ganador en el Centre Cultural de Terrassa. 
8) Programación de dos coreografías finalistas del Premio para bailar en el programa doble en el 

SAT Espai Dansat, durante el primer semestre de 2019. 
9) Programación de dos coreografías finalistas del Premio para bailar en el programa doble a 

l’Estruch, fábrica de creación de les artes en vivo de Sabadell. 
10) Cesión de espacios de ensayo y residencia técnica en el Estruch, fábrica de creación de las artes 

en vivo, de Sabadell, durante el primer semestre de  2019. 
11) Residencia para ensayar al Mercat de les Flors-El Graner 
12) Residencia para ensayar en La Caldera Las Corts. 
13) Una primera sesión de asesoramiento profesional de todo tipo (laboral, jurídico, etc.) por parte de 

APDC, Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña, al colectivo ganador y a los 
finalistas. 

14) La coreografía ganadora del Premio de Danza del Instituto del Teatro un preestreno de la 
coreografía de 50 minutos antes del estreno en el Grec Festival de Barcelona. Se hará un 
seguimiento y acompañamiento de la coreografía ganadora por personas designadas por el 
Instituto del Teatro hasta el estreno en el Grec Festival de Barcelona. 
 

4.-ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA CONCESIÓN DEL PREMIO 
 
En el Premio de danza del Instituto del Teatro participan: 
 

- El Instituto del Teatro 
- El Mercat de les Flors 
- El Instituto de Cultura de Barcelona-Grec  2019 Festival de Barcelona 
- El Centro Cultural de Terrassa 
- El Graner 
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- El Teatre Auditori de Sant Cugat 
- El Estruch fábrica de creación de las artes en vivo, del Ayuntamiento de Sabadell. 
- El SAT Espai Dansat 
- La Caldera Les Corts 
- L’APDC Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña 

 
El Instituto del Teatro podrá continuar buscando, en su caso, otros colaboradores para hacer crecer el 
proyecto e incorporarlos en la dotación del premio. 
 
5.- DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE LOS/LAS PARTICIPANTES.  
 
Puede optar al premio cualquier colectivo de profesionales de la danza que reúna, en el momento de 
presentar la solicitud, los siguientes requisitos: 
 

a) Estar integrado como mínimo por tres graduados/as del Conservatorio Profesional de Danza, 
del Conservatorio Superior de Danza o que hayan finalizado los dos años de estudios con la 
Joven Compañía IT Danza del Instituto del Teatro. Estos/as titulados/as pueden realizar tareas 
diversas dentro del proyecto. Asimismo se valorará la participación de graduados/as de otras 
escuelas del Instituto del Teatro. 
 
b) No podrá participar en esta convocatoria, como coreógrafo/a, el/la coreógrafo/a ganador/a 

de la convocatoria del Premio de Danza 2017. 
 
6. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS.  
 
La presentación de un proyecto al concurso implica necesariamente: 
 

La garantía por parte del colectivo aspirante, con total indemnidad para el Instituto del Teatro de 
Barcelona, de Ia autoría y originalidad del proyecto, que no podrá ser una copia o modificación 
parcial de ningún otro. 
 
La garantía por parte deI aspirante, con total indemnidad para el Instituto del teatro, del carácter 
inédito del proyecto presentado y de titularidad en exclusiva, sin ninguna carga ni limitación, de 
los derechos de propiedad intelectual sobre este proyecto. 

 
7. PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN.  
 
La convocatoria para la concesión del Premio de Danza del lnstituto del Teatro de Barcelona 2018, se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), en el tablón de anuncios de lnstituto 
del Teatro, y en la página web del lnstituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat y estará disponible en la 
conserjería de la sede del Instituto del Teatro de Barcelona y el Servicio de Graduados de este Instituto. 
 
Los proyectos aspirantes al Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018 y la documentación a aportar 
que se detalla a continuación, se presentarán en el Registro de lnstituto del Teatro de Barcelona, situado 
en la plaza Margarida Xirgu, s / n, 08004 Barcelona, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h., sin perjuicio 
de poder hacerlo también por cualquiera de los otros medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, utilizando el modelo 
normalizado de solicitud que se adjunta como Anexo a la presente convocatoria y que se puede 
descargar de la página web del lnstituto del Teatro. Se extenderá la correspondiente acreditación de su 
presentación. 
 
El plazo de presentación de solicitudes al Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018 será del día 3 al 
14 de septiembre de 2018, ambos incluidos. 
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8.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE EN LA SOLICITUD.  
 
La solicitud (modelo normalizado) deberá ser cumplimentada facilitando todos los datos que se piden y 
acompañada de la siguiente documentación: 
 
a) El proyecto que se presenta a concurso, que incluirá: 
 

• La memoria explicativa del montaje, con mención expresa a los/las profesionales de los ámbitos 
que intervienen: coreografía, escenografía, producción ejecutiva, técnicos, bailarines… y el 
detalle de las funciones que cada uno/a desarrolla.  

• El proyecto coreográfico. 
• La dramaturgia del espectáculo. 
• Una grabación en soporte audiovisual o enlace web, de una duración aproximada de 2 minutos, 

donde se pueda observar el material de movimiento de la coreografía. 
• El presupuesto del proyecto coreográfico de 50 minutos. 
• El material gráfico y / o audiovisual que se considere adecuado y se ajuste a la convocatoria. 

 
El proyecto original se presentará de la siguiente manera: 
 

a) Una copia en papel sin encuadernar. 
b) Una copia en formato pdf con las siguientes características: 

• En soporte CD o USB 
• Etiquetado con el nombre del/de la solicitante y el título del proyecto presentado. 
• El documento electrónico no podrá pesar más de 8MB. 

 
En caso de discrepancia entre la copia en papel y la copia en pdf prevalecerá la copia en papel. 
 

Cada firmante de la solicitud podrá presentar un único proyecto. 
 

b) Los proyectos deben firmarse y deben presentarse en un sobre cerrado donde se deberá indicar en la 
parte exterior la denominación "Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018", y en el interior del sobre, 
el nombre del/ de la responsable o del colectivo profesional que se presenta, la dirección, un teléfono de 
contacto y la dirección electrónica. 
 
c) Identificación del/la representante o persona que actúa en nombre del colectivo y que opta al premio: 
DNI/pasaporte; y si está constituido como entidad jurídica, NIF, Acta fundacional y Estatutos de la entidad. 
 
d) Relación de las personas graduadas de los estudios superiores de danza del Instituto del Teatro o 
personas que hayan finalizado los dos años de estudios con la Joven Compañía IT Danza del Instituto del 
Teatro que integran el colectivo. 
 
e) Fotocopia del DNI / pasaporte de los/las graduados/as que integran el colectivo profesional que opta al 
Premio. 
  
f) Currículum de los/las profesionales que participan en el proyecto. 
 
g) Declaración responsable de acuerdo con el modelo disponible en la página web del Instituto del Teatro: 
www.institutdelteatre.cat i y en el Servicio de Graduados de este Instituto. 
 
La documentación acreditativa de los requisitos y otros documentos a aportar junto con la solicitud, 
deberá estar en alguna de las lenguas oficiales reconocidas en Cataluña (catalán y / o castellano). 
Cualquier documentación presentada en otro idioma deberá ir acompañada de la correspondiente 
traducción jurada oficial, la cual dará fe pública del contenido y la fidelidad de la traducción. 
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La presentación del proyecto implica el compromiso de los/las autores/as de no retirarlo del concurso 
antes del fallo, sin perjuicio del derecho de devolución de los originales de las obras no premiadas y de la 
documentación aportada una vez publicado el veredicto. 
 
De acuerdo con lo establecido en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, en caso de que falte aportar algún documento con la solicitud de 
participación, se requerirá al colectivo profesional solicitante para que subsane las carencias o aporte los 
documentos preceptivos, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente a la comunicación, con la 
indicación de que si no lo hace se entenderá que el/la solicitante desiste de su solicitud. 
 
Los datos y documentos no aportados, total o parcialmente, no se tendrán en cuenta a efectos de su 
valoración. 
 
El incumplimiento de los requisitos o del plazo de presentación de solicitudes en los términos y formas 
que se detallan en esta convocatoria supone la exclusión del concurso. 
 
9-PROCLAMACIÓN DE LOS/LAS FINALISTAS 
  
Entre todos los proyectos presentados el jurado del Premio de Danza del Instituto del Teatro seleccionará 
un máximo de cuatro proyectos. Los/las cuatro finalistas se darán a conocer en un plazo máximo de 15 
días desde la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. 
 
Los/las cuatro seleccionados/-das recibirán una ayuda económica de MIL EUROS (1.000,00 €) para que 
desarrollen el proyecto presentado hasta un máximo de 15 minutos aproximadamente. Se podrá ampliar 
la dotación del Premio, en caso de que existan aportaciones económicas adicionales por parte de otras 
entidades. La fijación y la utilización de la cuantía adicional sometida a los requisitos establecidos en el 
artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones. En todo caso, la cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito, y en la modificación presupuestaria que 
proceda, en su caso, en un momento anterior a la resolución de la concesión del Premio. 
 
A los/las finalistas se les facilitará, en su caso, un espacio para ensayar y para desarrollar su propuesta. 
       
10.- PROCLAMACIÓN DEL/DE LA GANADOR/A 
 
Todas las coreografías finalistas se presentan en una Gala de danza en el Mercat de les Flors donde, 
después del espectáculo el jurado proclamará la coreografía ganadora del Premio de Danza del Instituto 
del Teatro 2018. 
 
El jurado asistirá al ensayo general del Mercat de les Flors y a la Gala de danza del Mercat de les Flors. 
 
La Gala de danza del Mercat de les Flors se celebrará la primera semana de diciembre de 2018. 
 
11.- DOTACIÓN DEL PREMIO  
 

a) El Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018 está dotado, por el Instituto del Teatro, con 
CATORCE MIL EUROS (14.000,00 €), el cual se destinará a la producción del proyecto 
premiado. 

b) Los/las cuatro finalistas percibirán del Instituto del Teatro una ayuda económica de 1.000,00 € 
cada uno para el desarrollo de las propuestas o proyectos coreográficos finalistas para 
desarrollar creaciones hasta un máximo de 15 minutos aproximadamente. Para tal fin, el Instituto 
del Teatro aporta CUATRO MIL EUROS (4.000,00 €). 

c) De los/las cuatro finalistas, el SAT Espacio Dansat y el Estruch, fábrica de creación, del 
Ayuntamiento de Sabadell seleccionarán respectivamente dos coreografías. Estas dos entidades 
aportaran un importe de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) en concepto de ayuda económica para 
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conceder al o a los colectivo/s que han creado las coreografías seleccionadas (a repartir entre 
todas ellas) con el objetivo de que las coreografías sean programadas al SAT Espacio Dansat y 
al Estruch de Sabadell durante el primer semestre de 2019. Las coreografías seleccionadas, de 
15 minutos, se ampliarán a 25 minutos cada una, y se presentarán en programación doble. En 
caso de ser elegida la coreografía ganadora del Premio de Danza del Instituto del Teatro entre 
estas, esta no recibiría ninguna ayuda, y los 2.000,00 € se repartirían entre la otra o las otras 
coreografías 

 
d) Además, las dos coreografías seleccionadas por el Estruch, fábrica de creación de las artes en 

vivo del Ayuntamiento de Sabadell, recibirán por parte de esta entidad una aportación de 726,00 
€ cada una de ellas, haciendo un total de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 
(1.452,00 €) impuestos incluidos para la función que representaran en su teatro. 

 
e) Por último, las dos coreografías seleccionadas por el SAT Espacio Dansat recibirán un importe 

correspondiente al 60% de la recaudación neta entre los dos días de exhibición. Este 60% de 
recaudación se repartirá entre las dos coreografías a partes iguales y se le añadirá el IVA. Esta 
aportación económica la hará directamente el SAT Espacio Dansat los/las seleccionados/-as sin 
que el Instituto del Teatro intervenga. 

 
f) El Mercat de les Flors se hará cargo de los gastos de montaje y producción de la Gala. Además, 

ayudará al colectivo ganador a desarrollar la coreografía de 15 minutos para convertirla en una 
creación de un mínimo de 50 minutos, aportando una ayuda a la producción y, en su caso, 
facilitando un espacio para ensayar.  
 

g) La Dirección del Grec Festival de Barcelona tendrá en cuenta el proyecto ganador del Premio de 
Danza 2018  para incluirlo preferentemente dentro de la selección de las propuestas para Ia 
edición deI año 2019,  siempre y cuando se adecúe a las líneas artísticas y criterios del Grec 
Festival de Barcelona.  

 
h) Asimismo la dirección del Grec Festival de Barcelona, una vez evaluado y aceptado el proyecto 

ganador del Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018, elevará al órgano competente del 
lnstituto de Cultura de Barcelona la propuesta de contratación de la entidad que haya sido 
beneficiaria del mencionado premio para participar en la financiación de la producción del 
proyecto y en su exhibición en el marco del Grec  2019 Festival de Barcelona. 

 
i) El Teatre Auditori de Sant Cugat aportará la construcción de los volumétricos de la escenografía 

de la coreografía ganadora en los talleres de escenografía del Teatre Auditori de Sant Cugat a 
partir del diseño facilitado por el artista y bajo su supervisión, y hasta un máximo de 2.420,00€ 
(IVA incluido). 

 
j) El Centre Cultural de Terrassa, si es acorde con su línea y criterios artísticos, podrá acoger en 

residencia la coreografía ganadora y realizar una función de preestreno o postestreno de la 
misma en las fechas que se crean convenientes en función del estreno en el GREC  2019. La 
residencia no podrá exceder de cuatro días laborables más la función de preestreno. 

 
k) La Caldera Les Corts ofertará residencia para ensayar en alguna de las compañías participantes 

en el Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018. 
 

l) El Graner ofertará residencia para ensayar en alguna de las compañías participantes en el 
Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018. 
 

m) La Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña (APDC), ofrecerá una primera sesión 
de asesoramiento profesional de todo tipo (laboral, jurídico, etc) a la compañía ganadora y a 
los/las finalistas si así lo desean. 
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Para poder recibir el Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018 dotado con 14.000,00 € será 
necesario: 
 

a) Tener personalidad jurídica, o haber solicitado, ante el Organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, la 
concesión del Premio quedará supeditado a la presentación de la   documentación que acredite 
la constitución del colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
 

b) Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración responsable, tanto 
del colectivo como de forma individual. 

 
Para poder recibir los 1.000,00 € para desarrollar creaciones hasta un máximo de 15 minutos 
aproximadamente será necesario: 
 

a) Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración responsable, tanto 
del colectivo como de forma individual. 

 
Para poder recibir la ayuda a los finalistas seleccionados para ser programados en el SAT Espacio 
Dansat y en el Estruch de Sabadell (2.000,00 €) a repartir entre todas las coreografías 
seleccionadas será necesario: 
 

a) Tener personalidad jurídica, o haber solicitado, ante y Organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, la 
concesión de la ayuda quedará supeditado a la presentación de la documentación que acredite la 
constitución del colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
 
b)Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración responsable, tanto 
del colectivo como de forma individual. 

 
12. JURADO DEL PREMIO DE DANZA DEL INSTITUTO DEL TEATRO  2018 
 
La propuesta de concesión del Premio (subvención) será elaborada por un órgano colegiado constituido 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
de Barcelona. 
 
Habrá dos jurados: 
- El Jurado que escogerá los/las finalistas 
- El Jurado que escogerá la coreografía ganadora 
 
El Jurado que escogerá los/las finalistas estará integrado por: 

• El/la titular de la  Dirección General del Instituto del Teatro o persona en quien delegue. 
• El/la titular de la Gerencia del Instituto del Teatro o persona en quien delegue. 
• El/la titular de la  Coordinación Académica del Instituto del Teatro o persona en quien delegue 
• El/la titular de la  Dirección del Conservatorio Profesional de Danza 
• El/la titular de la  Dirección del Conservatorio Superior de Danza 
• El/la titular de la  Dirección de la Joven Compañía IT Danza del Instituto del Teatro 
• Dos representantes del Grec Festival de Barcelona. 
• Un representante del Mercat de las Flors 
• Un representante del Centre Cultural de Terrassa. 
• Un/a representante del APDC 
• Dos profesionales de la danza, preferentemente coreógrafos/as 

 
El Jurado que escogerá la coreografía ganadora estará integrado por: 
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• El/la titular de la  Dirección General del Instituto del Teatro o persona en quien delegue. 
• El/la titular de la  Dirección del Conservatorio Profesional de Danza 
• El/la titular de la  Dirección del Conservatorio Superior de Danza 
• El/la titular de la  Dirección de la Joven Compañía IT Danza del Instituto del Teatro 
• El/la titular de la  Dirección del Grec Festival de Barcelona. 
• El/la titular de la  Dirección del Mercat de las Flors 
• Dos profesionales de la danza, preferentemente coreógrafos/as 

 
Actuará como Secretario/a con voz y sin voto, un profesional del Servicio de Graduados/-as del lnstituto 
del Teatro. 
 
La designación de las personas que formarán parte de este jurado se publicará en el tablón de anuncios y 
en la web de lnstituto del Teatro de Barcelona mediante resolución de la Presidencia de este Instituto. 
 
La abstención y recusación de los miembros del Jurado se ajustará a lo previsto en los artículos 23 y 24 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.   
 
El jurado no podrá constituirse ni actuar sin la presencia del/ de la Presidente/-a y del/ de la Secretario/a, 
o en su caso de las personas que les sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros. 
 
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 
 
Los jurados resolverán cualquier cuestión no prevista en esta convocatoria o cualquier duda en su 
interpretación o en relación al procedimiento a seguir. 
 
13. ELEMENTOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS FINALISTAS 
 
Los elementos generales de valoración de los proyectos presentados serán los siguientes: 
 
1) El interés y la calidad artística del proyecto presentado, que se medirá de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
    

• Relevancia, grado de interés del proyecto y coherencia global de la propuesta. 
• Las aportaciones que se hagan en el contexto artístico y la realidad de la danza actual. 
• Contribución a la innovación en el ámbito de la creación artística. 
• El material de movimiento empleado en el planteamiento de la coreografía. 
• La riqueza del lenguaje coreográfico que se propone. 

 
2) Número y ámbito de participación de los/las graduados/as de la especialidad de danza y de la Joven 
Compañía del Instituto del Teatro IT Danza en el proyecto (como mínimo 3). 
 
Se valorará la participación de graduados/as de otras escuelas del Instituto del Teatro que no pertenezcan 
al ámbito de la danza. 
 
3) La calidad artística y técnica del colectivo que presenta el proyecto. 
 
4) La viabilidad económica y técnica del proyecto presentado que se medirá de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 
 

• Adecuación del presupuesto a los recursos necesarios para la realización del proyecto artístico. 
• Adecuación de la planificación de los recursos humanos y económicos a los objetivos 

propuestos. 
• Financiación prevista al margen del Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018. 
• Generación de recursos propios. 
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La puntuación máxima a otorgar por cada uno de los criterios es: 
 
1) El interés artístico del proyecto: 4 puntos. 
2) El número y el ámbito de participación de los/las graduados/as del Instituto del Teatro en el proyecto: 2 
puntos. 
3) La calidad artística y técnica del colectivo que presenta el proyecto. 2 puntos 
4) La viabilidad económica y técnica del proyecto: 2 puntos. 
 
Para optar a ser finalistas al Premio, los proyectos deben obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 
 
Los proyectos finalistas serán aquellos que obtengan la puntuación más alta. 
 
14.-ELEMENTOS DE VALORACIÓN DEL PROYECTO GANADOR 
 
La calidad artística de las coreografías de 15 minutos presentadas en la Gala de Danza del Mercat de les 
Flors se valorará de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
- El Lenguaje coreográfico empleado y su vocabulario. 2 puntos. 
- La Interpretación: La calidad artística y técnica de los bailarines. 2 puntos. 
- La Dramaturgia y la coherencia global de la coreografía. 2 puntos. 
- La Música, la escenografía, la iluminación y el vestuario. 2 puntos. 
- La posibilidad clara y evidente de desarrollo de la coreografía presentada en un espectáculo 

coreográfico de un mínimo de 50 minutos. 2 puntos. 
 
Para optar al Premio, los proyectos deben obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 
 
El proyecto ganador será el que obtenga la puntuación más alta. 
 
15.- VEREDICTO DEL JURADO Y CONCESIÓN DEL PREMIO. 
 
15.1 Proclamación de finalistas. 
 
El Jurado emitirá su veredicto de manera motivada de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 
en esta convocatoria en un plazo máximo de quince días desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes de admisión al concurso. 
 
La resolución de los/-as finalistas se notificará personalmente a los/las ganadores/as y a todos/as los/las 
participantes, y se hará difusión pública del resultado de la convocatoria en el tablón de anuncios y en la 
página web de lnstituto del Teatro www.institutdelteatre.cat. 
 
15.2 Proclamación del proyecto ganador 
 
Después de la celebración de la Gala de Danza del Mercat de les Flors en el mes de diciembre de 2018, 
el Jurado emitirá públicamente su veredicto de manera motivada de acuerdo con los criterios de 
valoración establecidos en esta convocatoria. 
 
Acto seguido se hará difusión pública del resultado de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona (BOPB), en el tablón de anuncios y en la página web de lnstituto del Teatro 
www.institutdelteatre.cat. 
 
 El Jurado se reserva la facultad de, discrecionalmente, declarar desierto el premio si estima que ninguna 
obra presentada no es merecedora. Igualmente el jurado puede otorgar accésits si considera que algún 
trabajo destaca por algún motivo. 
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Una vez emitido el veredicto el presidente del Jurado elevará una propuesta de resolución para su 
concesión a la Presidencia del lnstituto del Teatro, la cual deberá dictar resolución. Asimismo, el 
Presidente del Instituto del Teatro estará facultado para la aprobación de los actos administrativos 
necesarios para el desarrollo del proyecto premiado. 
 
La resolución del procedimiento no pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Presidencia de la Diputación de Barcelona en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. 
 
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso referido, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 a 
12 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Los proyectos no premiados se podrán recoger en la sede del lnstituto del Teatro de Barcelona, previa 
petición de los/las autores/-as, adjuntando el documento acreditativo de la recepción de la obra, desde el 
día siguiente hábil a la fecha de concesión del premio hasta tres meses después. 
 
16. EL PAGO.  
 
El pago del Premio se efectuará de acuerdo con lo siguiente: 
 
16.1- Coreografías finalistas 
 

a) Los colectivos seleccionados como finalistas (4) recibirán cada uno los  1.000,00 € de la ayuda 
económica en el plazo máximo de veinte días desde su notificación, que coincidirá con su 
proclamación pública. Se podrá ampliar la dotación del Premio, en caso de que existan 
aportaciones económicas adicionales por parte de otras entidades. La fijación y la utilización de 
la cuantía adicional estarán sometidas a los requisitos establecidos en el artículo 58.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones. En todo caso, la cuantía adicional queda condicionada 
a la declaración de disponibilidad de crédito, y a la modificación presupuestaria que proceda, en 
su caso, con anterioridad a la resolución de la concesión del Premio. 

 
b) Las coreografías seleccionadas por el SAT y el Estruch recibirán entre todas 2.000,00 € por parte 

de estas entitades, cuantia que será abonada por el Instituto del Teatro para desarrollar la 
coreografía de 15 minutos a 25 minutos.  En caso de ser elegida la coreografía ganadora del 
Premio de Danza entre estas, esta no recibiría ninguna ayuda, y los 2.000,00 € se repartirían 
entre la otra o las otras coreografías seleccionadas. 

 
c) Además, las dos coreografías seleccionadas por el Estruch, fábrica de creación de las artes en 

vivo del Ayuntamiento de Sabadell, recibirán del Estruch de Sabadell una aportación de 726,00 € 
cada una de ellas, haciendo un total de 1.452,00 € impuestos incluidos para la función que 
representaran en su teatro. 
 

d) Las dos coreografías seleccionadas por el SAT Espacio Dansat recibirán un importe 
correspondiente al 60% de la recaudación neta entre los dos días de exhibición. Este 60% de 
recaudación se repartirá entre las dos coreografías a partes iguales y se le añadirá el IVA. Esta 
aportación económica la hará directamente el SAT Espacio Dansat a los/las seleccionados/-as 
sin que el Instituto del Teatro intervenga. 

 
16.2.- Coreografía ganadora del Premio 
 
Se abonará un primer 70% del importe en el momento en que el colectivo beneficiario presente una carta 
de compromiso de presentación pública emitida por el correspondiente programador, indicando lugar y 
fecha de estreno. El 30% restante, se abonará contra la presentación de la justificación económica total 
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de la subvención acompañada de las correspondientes facturas y otros documentos de naturaleza 
análoga no más tarde del 31 de diciembre de 2019.  
 
En ningún caso podrán otorgarse subvenciones por importe superior al consignado en la cláusula 11. 
 
El importe del premio se destinará a la producción del proyecto premiado y en ningún caso el importe que 
se hará efectivo podrá superar el coste total del proyecto premiado. 
 
El importe del premio estará sujeto a la tributación fiscal que corresponda de acuerdo con la normativa 
fiscal aplicable al/ a la  perceptor/-a.  
 
17. ACREDITACIÓN DEL ESTRENO DE LA OBRA GALARDONADA.  
 
El/La ganador/a del Premio deberá acreditar, antes del día 31 de diciembre de 2019, el estreno de la obra 
galardonada. 
 
El estreno deI espectáculo galardonado se podrá acreditar mediante un programa de mano, un programa 
de la temporada o un documento impreso similar. 
 
18. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PREMIO A LA PRODUCCIÓN DEL ESPECTÁCULO.  
 
El período de ejecución y aplicación de los gastos se establece entre la concesión y aceptación del 
Premio y hasta la fecha de su estreno. Se podrán incluir los gastos hasta la finalización de la 
representación de la obra, incluidos los gastos de desmontaje de este primer estreno, y no más tarde del 
31 de diciembre de 2019. 
 
Se considerarán gastos subvencionables tal y como indica el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones aquellos que resulten estrictamente necesarios para la producción 
de la obra, que deben estar efectivamente pagados con anterioridad el plazo de justificación establecido 
el 31 de diciembre de 2019. 
 
También podrán ser considerados gastos subvencionables aquellos que sean necesarios para desplazar 
el espectáculo a la ciudad seleccionada para su presentación. 
 
Si finalizado el plazo de justificación el/la beneficiario/a del Premio no ha justificado la aplicación del gasto, 
se le requerirá por un plazo máximo improrrogable de quince días para que presente esta justificación. La 
falta de presentación conllevará el reintegro de las cantidades ya abonadas y la pérdida del derecho a su 
cobro, sin perjuicio de las sanciones o indemnizaciones que puedan resultar de aplicación en virtud de la 
normativa vigente. 
 
En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta; todo ello 
de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 
  

• El IVA cuando el / la beneficiario / a pueda repercutirlo, así como los impuestos personales sobre 
la renta. 

• Dietas y manutención. 
• Gastos de gestoría o administración. 

 
En el supuesto de adquisición de bienes inventariables (equipamiento informático, etc.) sólo se podrá 
imputar la parte proporcional a la amortización de este bien. 
 
La justificación del importe total de otros ingresos y ayudas recibidas para la financiación del proyecto y de 
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los gastos ocasionados por su realización, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
a) La justificación, declaración jurada, del importe total de los ingresos, subvenciones y aportaciones 
económicas recibidas para la financiación de la realización del proyecto galardonado, se acreditará 
mediante la aportación de una relación detallada de los conceptos, los importes y la procedencia con 
indicación de si se trata de una administración o entidad pública o privada, nacional o internacional. 
 
b) La justificación de los gastos ocasionados por la realización del proyecto se efectuará mediante la 
aportación de una relación clasificada de gastos de la actividad, con identificación del acreedor, el 
concepto, la fecha de emisión, la fecha de pago y el porcentaje de imputación del gasto al premio 
otorgado. 
 
Los justificantes de gasto consistirán en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (artículo 72.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones). 
 
Los gastos justificados deberán estar efectivamente pagados, deberán adecuarse a la actividad, serán 
gastos elegibles de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa aplicable y se habrán 
ejecutado en el ámbito temporal que fija la convocatoria. 
 
Cada uno de los gastos deberá contar con el visto bueno de la Coordinación Académica del Instituto del 
Teatro. 
 
Los gastos efectuados deberán ser justificados con facturas originales. Se aceptarán tickets de caja 
originales sólo en el caso de que el importe del gasto no supere los 60,10 EUR. 
 
Los tributos tendrán la consideración de gasto subvencionable cuando el/la beneficiario/-a de la 
subvención haga su abono de forma efectiva. 
 
Las facturas deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
1) Contenido de la factura: datos que ineludiblemente deberá contener toda factura: 
 

• Número de factura. 
• Fecha de expedición. 
• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de quien expide la factura. 
• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del / la destinatario / a, que deberá 

ser el/la beneficiario / a del premio. 
• Número de identificación fiscal. 
• Descripción de las operaciones y su importe. 
• Tipo impositivo/s aplicado/s en las operaciones. 
• Cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
• Fecha de realización de las operaciones objeto de facturación. 

 
No tendrán la consideración de documento justificativo de gasto las facturas "pro forma" o provisionales. 
 
Los tickets de caja deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

• Fecha de la compra. 
• ldentificación del proveedor: razón social y ClF, o nombre particular y NIF, dirección y teléfono. 
• Concepto del gasto. 
• lmporte, especificando "IVA incluido". 
• Que figure el texto: PAGADO / COBRADO. 
• Número y, en su caso, serie. 
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En caso de no justificar algún concepto, o no hacerlo correctamente, se reducirá el importe del Premio 
concedido en el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados 
 
19. OBLIGACIONES DEL COLECTIVO GANADOR Y FINALISTAS 
 
El proyecto premiado deberá incluir la frase "Premio de Danza de lnstituto del Teatro 2018" en todos los 
elementos informativos y publicitarios relacionados con la actividad premiada. El Instituto puede efectuar 
un control previo del cumplimiento de esta obligación. 
 
Asimismo deberá aparecer en toda la publicidad que se haga del Premio de Danza del Instituto del Teatro 
2018 los nombres y logotipos de los/las diferentes colaboradores/-as del premio: Instituto del Teatro, 
Mercat de les Flors, , Centre Cultural de Terrassa, Teatre Auditori de Sant Cugat, SAT Espai Dansat, La 
Caldera Les Corts, APDC Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña y el Estruch, fábrica de 
creación de las artes en vivo del Ayuntamiento de Sabadell. 
 
En caso de que el proyecto premiado se adecúe a las líneas artísticas y criterios del Grec Festival de 
Barcelona, se deberá incluir en todos los elementos informativos y publicitarios la referencia a la 
participación del Grec como coproductor deI espectáculo, siguiendo las condiciones habituales aplicadas 
a cualquier espectáculo coproducido por el Grec. 
 
El colectivo ganador se compromete a facilitar, en todo momento, la información que les sea solicitada 
respecto la actividad para la que se concede el premio. 
 
20. PRINCIPIOS ÉTICOS DEL/ DE LA GANADOR / A O DE LOS/LAS FINALISTAS 
  
De conformidad con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, los beneficiarios del Premio o de la ayuda 
económica deben adecuar su actividad a los siguientes principios éticos y reglas de conducta: 
  
a) Deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse de realizar, fomentar, proponer o 
promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los órganos competentes 
cualquier manifestación de estas prácticas que, a su juicio, sea presente o pueda afectar el procedimiento. 
Particularmente se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los principios de igualdad 
de oportunidades y de libre concurrencia. 
 
b) Con carácter general, los beneficiarios del Premio o de las ayudas económicas en el ejercicio de su 
actividad, asumen las obligaciones siguientes: 
 

- Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y / 
o las profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública. 

- No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público. 
- Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de 

subvenciones o ayudas o en los procesos derivados de estas convocatorias. 
 
c) En particular, los/las beneficiarios/as del Premio o ayuda económica asumen las obligaciones 
siguientes: 
 

- Comunicar inmediatamente al Instituto del Teatro las posibles situaciones de conflicto de 
intereses. 

- No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la concesión 
del Premio o de la ayuda económica. 

- No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados/-as públicos/-cas ventajas personales o materiales, ni 
para ellos mismos ni para terceras personas con la voluntad de incidir en el procedimiento de 
concesión del Premio o de la ayuda económica. 

- Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que éste realice para el seguimiento y / o 
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la evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de la convocatoria, 
particularmente facilitando la información que les sea solicitada para estas finalidades 
relacionadas con la percepción de fondos públicos. 

- Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a los 
beneficiarios en relación con la Administración o Administraciones de referencia, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por 
previsión legal, en los supuestos establecidos en el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley 
19/2014. 

 
Estos principios y reglas de conducta tienen la consideración de estándares mínimos y pueden ser 
completados en sus niveles de exigencia, en función de la cuantía de la subvención y / o de la tipología y 
características de los beneficiarios, en las correspondientes convocatorias de subvenciones. 
 
En caso de incumplimiento de estos principios éticos y reglas de conducta es de aplicación el régimen 
sancionador previsto en la Ley 19/2014, y las sanciones previstas en el artículo 84 en cuanto a 
beneficiarios/-as de subvenciones, sin perjuicio de aquellas otras posibles consecuencias previstas en la 
legislación vigente en materia de subvenciones. 
 
21.- ESTRENO DEL ESPECTÁCULO GALARDONADO Y DIVULGACIÓN PÚBLICA.  
 
La entidad ganadora se obliga a estrenar el espectáculo del proyecto galardonado antes del día 31 de 
agosto de  2019. 
 
22.- DERECHOS DE CAPTACIÓN Y POSTERIOR USO Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES Y VOZ. 
GRABACIÓN DEL PROYECTO. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
 
El Instituto del Teatro podrá captar la imagen y la voz de los/las profesionales que integran el colectivo 
profesional autor del proyecto ganador, y la de los/las participantes e intérpretes del espectáculo que se 
represente, durante el transcurso de todas las actividades que se lleven a cabo en relación con este 
proyecto, y podrá hacer difusión con fines culturales, artísticos, pedagógicos y de investigación, principios 
que regulan la actividad del lnstituto del Teatro, por cualquier medio o sistema y durante el máximo de 
tiempo previsto hasta su entrada en dominio público, y sin limitaciones territoriales. 
 
El Instituto del Teatro se reserva el derecho de registrar los espectáculos finalistas y el espectáculo 
ganador en cualquiera de los soportes existentes, así como el derecho de utilizar todo el material gráfico 
del montaje en sus publicaciones y en las acciones de carácter divulgativo. Asimismo, se reserva el 
derecho de llegar a acuerdos con los medios de comunicación que crea oportunos para hacer reportajes, 
retransmisiones o cualquier otra acción que pueda hacer visible los espectáculos finalistas y el 
espectáculo ganador, todo ello sin ninguna finalidad lucrativa sino únicamente para alcanzar la 
divulgación pública de los espectáculos. 
 
Cualquiera de las actividades autorizadas se hará bajo el principio de ausencia de ánimo de lucro y con la 
única finalidad de difundir las actividades que se llevan a cabo en el lnstituto. 
 
El Instituto del Teatro incorporará al fondo del Centro de documentación y Museo de las Artes Escénicas 
(MAE) de este Instituto el proyecto seleccionado y las imágenes y voz captadas durante la realización de 
las actividades que se desarrollen relacionadas con este proyecto. 
 
Los datos personales de los/las graduados/-as que se presentan con cada proyecto serán facilitados con 
el consentimiento de cada uno de ellos/-as mediante la declaración responsable a que se hace referencia 
en el capítulo 8. 
 
Los datos personales facilitados en la solicitud de admisión que se anexa a la presente convocatoria, asi 
como las recogidas durante el desarrollo del proyecto ganador (captación de imagen y voz), serán 
recogidas por el Instituto del Teatro, Organismo Autónomo de la Diputación de Barcelona, entidad 
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responsable del tratamiento. Los datos de contacto del Delegado/da de protección de datos para 
consultas, quejas, ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos de 
carácter personal son: dpd@diba.cat 
 
La finalidad del tratamiento es el control y gestión de la convocatoria de becas, ayudas y premios 
extraordinarios a alumnes y graduados/-as del Instituto del Teatro, y posterior seguimiento y difusión de 
acuerdo con las bases de la convocatoria. 
 
Los datos serán conservados durante el tiempo previsto en la normativa de procedimiento administrativo, 
de subvenciones y de archivo histórico. 
 
La legitimación del tratamiento se basa en el consentimiento del/ la interesado/-a. Es obligatorio facilitar 
los datos para solicitar la admisión a las becas, ayudas y premios extraordinarios convocados por el 
Instituto del Teatro. 
 
No se han previsto cesiones más alla de las previstas por la ley y en los posibles convenios firmados con 
otras entidades para cada convocatoria. No se ha previsto ninguna transferencia internacional de datos de 
los datos suministrados. 
 
Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento a través de la Sede electronica de la Diputación de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp 
O presencialmente en las oficinas del Registro: https://www.diba.cat/web/registre/ 
 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo/-a interesado/-a tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en l’Estado miembro en 
que tinga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el 
tratamiento de datos personales que le concierne infringe el RGPD. Siendo en Catalunya la APDCAT la 
autoridad de referencia: http://apdcat.gencat/cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
 
23.- COMPATIBILIDAD PARA RECIBIR OTROS PREMIOS Y AYUDAS POR EL MISMO PROYECTO.  
 
La concurrencia a la convocatoria del Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018 se puede 
compatibilizar con la obtención de otros premios y ayudas al mismo proyecto, procedentes de cualquier 
administración o entidad pública o privada, nacional o internacional, sin perjuicio de obligación de los 
colectivos que optan a este Premio de comunicarlo al lnstituto del Teatro. 
 
En ningún caso las diferentes fuentes de financiación podrán superar el 100% del coste de la actividad. 
 
24.- REVOCACIÓN O RENUNCIA DEL PREMIO CONCEDIDO.  
 
Se podrá revocar total o parcialmente el premio concedido, con la obligación, en su caso, de devolver los 
importes recibidos, en los siguientes supuestos: 
 
a) Falta de logro en Ia ejecución del proyecto. 
b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en esta convocatoria. 
c) Incumplimiento de la obligación de la justificación económica. 
d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió el premio. 
e) La no aceptación por parte de la Coordinación Académica del Instituto del Teatro de los cambios 
sustanciales que se propongan en el proyecto desde su proclamación como finalistas hasta la 
presentación pública del espectáculo. Será obligación del/la beneficiario/-a la comunicación de los 
cambios, que deberán ser autorizados por la Coordinación Académica del Instituto del Teatro. El 
incumplimiento dará lugar a la revocación del premio. 
f) Cualquier otra causa que repercuta negativamente en la actividad o la imagen de lnstituto del Teatro. 
g) Cualquier otra causa de resolución que resulte adecuada como consecuencia de la aplicación de la 
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normativa vigente. 
 
El procedimiento de revocación se inicia de oficio por propuesta de la Coordinación Académica del 
Instituto del Teatro, por iniciativa propia o como consecuencia de una orden superior, a petición razonada 
de otros órganos o por denuncia. También se inicia a consecuencia del informe de control financiero 
emitido por la Intervención Delegada del Instituto del Teatro. 
 
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho de audiencia del/la 
interesado/a, mediante la notificación de la resolución de inicio y la concesión de un plazo de quince días 
para que alegue lo que considere oportuno o presente los documentos que estime pertinentes. 
 
En caso de renuncia del/ de la galardonado/-a deberá ser aceptada por el mismo órgano que adoptó la 
resolución de concesión. 
 
25.- ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA.  
 
La presentación de los proyectos aspirantes al premio comporta la aceptación del contenido de esta 
convocatoria y de los derechos y obligaciones que se derivan, así como de los preceptos contenidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y en la Ordenanza General de Subvenciones de la 
Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 9 de mayo de 2017). 
 
26.- INFRACCIONES Y SANCIONES.  
 
En materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley General de 
Subvenciones, y en el Título XIV de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 
Barcelona (publicada al BOPB de 9 de mayo de 2017). 
 
27.-RÉGIMEN JURÍDICO SUPLETORIO.  
 
En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, son de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su 
Reglamento de desarrollo , la Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Barcelona, las 
Bases de Ejecución del Instituto del Teatro para el presente ejercicio, Ley  39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público.   y demás legislación concordante. 
 

ANEXO 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PREMIO DE DANZA DEL INSTITUTO DEL 
TEATRO 2018 

 
Nota: Se debe rellenar este impreso a máquina o con letra de imprenta 

 
I. Datos de la convocatoria:  

 
Denominación de la 
convocatoria:  

PREMIO DE DANZA DEL INSTITUTO DEL TEATRO  2018 
 
 

 
 

II. Datos de identificación del colectivo (sólo si está constituido como 
entidad jurídica): 

 
Nombre o razón social  CIF:  
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Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  

 
 

III. Obligatorio: Datos de identificación del/ de la responsable del colectivo: 
 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  

 
 
 

IV. Datos de los/las graduados/-as que participan en el proyecto:  
 

Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de Licenciatura / 
grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

   
 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  
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Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de 
Licenciatura/grado 
Escuela 
(CPD/CSD/ITDANSA) 

 Especialidad  

 
 

V. Datos de otros/as colaboradores/as en el proyecto: 
 
NOMBRE APELLIDOS D.N.I. (Bailarines/as, 

escenógrafo/a, 
productor/a, 
iluminador/a, etc.) 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 

VI. Proyecto que  se presenta al Premio: 
 
1. Breve descripción del proyecto  
 
 
 
 
 
 

2. Presupuesto previsto desglosado por ingresos y gastos del proyecto (se pueden 
adjuntar como anexo los documentos que justifiquen este presupuesto) 

  

A. GASTOS IMPORTE 
  
Coreografía (concepción del espectáculo, dramaturgia, derechos de autor, etc.)  
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Música (composición, arreglos, derechos de autor)  
  

  
Personal artístico (dirección, diseño escenografía, vestuario sonido y luz, coreografía)  
  

  
Bailarines y bailarinas (retribuciones y S. Social)  
   

  
Intérpretes musicales (retribuciones y S. Social)  

  

  
Personal técnico y de producción (retribuciones y S. Social)  
   

  
Escenografía y Vestuario  
   

   
Infraestructura y Material Técnico (incluye salas ensayo)  
   

   
Promoción y Publicidad  
   

  
Otros gastos no incluidos en este formulario (detallar el concepto)  

   
  

  
Gastos Indirectos (personal administración, suministros, etc.)  
  
  

TOTAL GASTOS 0,00 
 

B. INGRESOS IMPORTE 

  
Aportación del colectivo  
  

   
Previsión de ingresos por Temporada   
  

        
Previsión de ingresos por Gira   
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Patrocinadores y / o co-producciones   
  

  
Otras subvenciones i/o ayudas (indicar el estado: solicitado / concedido)  

  
  

TOTAL INGRESOS 0,00 
 

C. RESULTADO IMPORTE 

  
Total Gastos 0,00 
Total Ingresos 0,00 
  

RESULTADO 0,00 
 
 

VII. Otras observaciones: 
 
 
 
 
 
  
 

 
VIII. Documentación que se adjunta: 

 
Identificación del/ de la solicitante: 

• Identificación del/ de la solicitante: Fotocopia del NIF del/ de la responsable del colectivo. 
• OPCIONAL: Datos del colectivo (asociación, compañía u otros) 
• Fotocopia del título o del resguardo de solicitud de título académico o de la finalización de estudios 
de los/las graduados/as que integran el colectivo 
• Fotocopia del DNI / Pasaporte de los/las graduados/as que integran el colectivo del proyecto 
presentado 
• Memoria detallada del proyecto presentado 
• Currículos profesionales de los/las graduados/as que integran el colectivo 
• Currículum de los/las profesionales que participan en el proyecto. 
• Una grabación en soporte audiovisual o enlace web, de una duración aproximada de 2 minutos, 
donde se pueda observar el material de movimiento de la coreografía. 
• OPCIONAL: Material gráfico y / o audiovisual que se considere adecuado y se ajuste a las bases de 
la convocatoria. 
 

 
IX. Declaración: 

 
El/La representante legal de la entidad SOLICITA participar en el Premio de Danza 2018 del Instituto del 
Teatro, asume todas las responsabilidades que se puedan derivar de su realización, y DECLARA: 
- Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden a la 

realidad.  
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- Que en el caso de que su proyecto sea premiado, se compromete a cumplir las condiciones previstas 
en las bases de la convocatoria 
 

 
Localidad y fecha 
 
 
Firma de la representante legal de la entidad: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL  
Plaza Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 

 

Información sobre protección de datos de carácter personal: 
 

Responsable del 
tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos para consultas, quejas, 
ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos de 
caràcter personal: dpd@diba.cat 

Finalidad del 
tratamiento 

Control y gestión de la convocatoria de becas, ayudas y premios extraordinarios a 
alumnos y graduados del Instituto del Teatro, y posterior seguimiento y difusión de 
acuerdo con las bases de cada convocatòria. 

Tiempo de 
conservación 

Los datos serán conservados durante el tiempo previsto en la normativa de 
procedimiento administrativo, de subvenciones y de archivo histórico. 

Legitimación del 
tratamiento 

Consentimiento del/la interesado/-a.  
Los datos personales solicitados se han de facilitar obligatoriamente para solicitar la 
admisión a las becas, ayudas y premios extraordinarios convocados por el Instituto 
del Teatro. 

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias 

No se han previsto cesiones más allá de las previstes por la ley y en los posibles 
convenios firmados con otras entidades para cada convocatoria. 
No se ha previsto ninguna transferencia internacional de datos de los datos 
suministrados. 

Derechos de las 
personas 
interesadas 

Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento a través de la Sede electrònica 
de la Diputación de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialmente en las oficinas del Registro: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en 
particular en el Estado miembro en que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo 
o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales 
que le conciernen infringe el RGPD. Siendo en Catalunya la APDCAT la autoridad de 
referencia: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
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En caso de que no desee que sus datos personales formen parte de la base de datos del Servicio de 
Graduados del Instituto del Teatro marque el espacio siguiente: 
 
□ No deseo que mis datos personal formen parte de la base de datos del Servicio de Graduados del 
Instituto del Teatro " 

 
 

ANNEX 2 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 3 de juliol de 2018, referit a la 
convocatoria, que incorpora les bases especifiques, per a la concessió del Premi de 
Dansa  de l’Institut del Teatre 2018  
 
Extracto del Acuerdo de 18 de julio de 2018 de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por el 
que se convoca el Premio de Danza del Instituto del Teatro  2018  

 
BDNS (Identif.): 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos normalizados de solicitud y justificación del Premio de 
Danza del Instituto del Teatro  2018 se pueden encontrar en la web, en la intranet y en el tablón de 
anuncios del Instituto del Teatro. 
 
Primero. Beneficiarios/as 
 
Puede optar al premio cualquier colectivo de profesionales de la danza que reúna, en el momento de 
presentar la solicitud, los siguientes requisitos: 
 

a) Estar integrado como mínimo por tres graduados/as del Conservatorio Profesional de 
Danza, del Conservatorio Superior de Danza o que hayan finalizado los dos años de 
estudios con la Joven Compañía IT Danza del Instituto del Teatro. Estos/as titulados/as 
pueden realizar tareas diversas dentro del proyecto. Asimismo se valorará la participación 
de graduados/as de otras escuelas del Instituto del Teatro. 

b) No podrá participar en esta convocatoria, como coreógrafo/a, el/la coreógrafo/a ganador/a 
de la convocatoria del Premio de Danza 2017. 

 
Segundo. Objeto. 
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, cobro y justificación del Premio de Danza del lnstituto del Teatro 2018 que será 
otorgado al mejor espectáculo de danza. 
 
La concesión de este premio se enmarca dentro de las acciones del lnstituto del Teatro para potenciar la 
inserción profesional de los graduados de las escuelas de danza del Instituto del Teatro y de IT Danza, 
apoyando e impulsando la producción y exhibición de un espectáculo de danza a partir de proyectos 
coreográficos que combinen profesionalidad, calidad y creatividad. 
 
El estreno de la obra ganadora deberá tener lugar a más tardar en agosto de 2019. 
 
Tercero. Finalidad del Premio.  
 
La finalidad de este Premio será la financiación de un espectáculo de danza hasta un máximo del 100% 
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del coste del proyecto, y hasta el límite de la dotación económica establecida en la cláusula 11 de esta 
convocatoria. El conjunto de subvenciones, ayudas u otras fuentes de financiación no podrán superar el 
100% del coste del proyecto.  
 
Este Premio de Danza del Instituto del Teatro quiere potenciar el trabajo de los jóvenes creadores 
intérpretes, ofreciéndoles una ayuda a la producción y a la exhibición para darlos a conocer y facilitar así 
su inserción laboral. 
 
Cuarto. Bases reguladoras. 
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona de 9 de mayo de 2017). 
 
Quinto. Cuantía. 
 

a) El Premio de Danza  2018  está dotado, por el Instituto del Teatro, con CATORCE MIL EUROS 
(14.000,00 €), que se aplicarán a la aplicación presupuestaria 479 o 489, dependiendo si la 
entidad premiada es una empresa o una entidad sin ánimo de lucro, del orgánico del 
presupuesto del año 2019  del Instituto del Teatro. Este gasto queda condicionado a la condición 
suspensiva que en el presupuesto del año 2019  se consigne el Crédito correspondiente. 
 

b) Los/las cuatro finalistas percibirán del Instituto del Teatro una ayuda económica de 1.750 € cada 
uno/a para el desarrollo de las propuestas o proyectos coreográficos finalistas para desarrollar 
creaciones hasta un máximo de 15 minutos aproximadamente. Para tal fin, el Instituto del Teatro 
aporta 4.000 €  

 
c) De los/las cuatro finalistas, el SAT Espacio Dansat y el Estruch, fábrica de creación, del 

Ayuntamiento de Sabadell seleccionarán respectivamente dos coreografías. Se dispone de una 
ayuda económica de DOS MIL EUROS (2.000,00 €) para conceder al o a los colectivo/s que ha/n 
creado las coreografías seleccionadas (a repartir entre todas ellas) con el objetivo de que las 
coreografías sean programadas al SAT Espacio Dansat y al Estruch de Sabadell durante el 
primer semestre de 2019. Las coreografías seleccionadas, de 15 minutos, se ampliarán a 25 
minutos cada una, y se presentarán en programación doble. En caso de ser elegida la 
coreografía ganadora del Premio de Danza entre estas, esta no recibiría ninguna ayuda, y los 
2.000,00 € se repartirían entre la otra o las otras coreografías 
 

d) Además, las dos coreografías seleccionadas por el Estruch, fábrica de creación de las artes en 
vivo del Ayuntamiento de Sabadell, recibirán por parte de esta entidad un importe de 726,00 € 
cada una de ellas, haciendo un total de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 
(1.452,00 €)  impuestos incluidos para la función que harán a su teatro. 

 
e) Por último, las dos coreografías seleccionadas por el SAT Espacio Dansat recibirán una 

aportación económica correspondiente al 60% de la recaudación neta entre los dos días de 
exhibición. Este 60% de recaudación se repartirá entre las dos coreografías a partes iguales y se 
le añadirá el IVA. Esta aportación económica la hará directamente el SAT Espacio Dansat los 
seleccionados sin que el Instituto del Teatro intervenga. 

 
f) El Mercat de les Flors se hará cargo de los gastos de montaje y producción de la Gala. Además, 

ayudará al colectivo ganador a desarrollar la coreografía de 15 minutos para convertirla en una 
creación de un mínimo de 50 minutos, aportando una ayuda a la producción y, en su caso, 
facilitando un espacio para ensayar.  
 

g) La Dirección del Grec Festival de Barcelona tendrá en cuenta el proyecto ganador del Premio de 
Danza del Instituto del Teatro 2018  para incluirlo preferentemente dentro de la selección de las 
propuestas para Ia edición deI año  2019,  siempre y cuando se adecúe a las líneas artísticas y 
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criterios del Grec Festival de Barcelona.  
 

h) Asimismo la dirección del Grec Festival de Barcelona, una vez evaluado y aceptado el proyecto 
ganador del Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018, elevará al órgano competente del 
lnstituto de Cultura de Barcelona la propuesta de contratación de la entidad que haya sido 
beneficiaria del mencionado premio para participar en la financiación de la producción del 
proyecto y en su exhibición en el marco del Grec  2019  Festival de Barcelona. 
 

i) El Teatre Auditori de Sant Cugat aportará la construcción de los volumétricos de la escenografía 
de la coreografía ganadora en los talleres de escenografía del Teatre Auditori de Sant Cugat a 
partir del diseño facilitado por el artista y bajo su supervisión, y hasta un máximo de 2.420,00€ 
(IVA incluido). 

 
j) El Centre Cultural de Terrassa, si es acorde con su línea y criterios artísticos, podrá acoger en 

residencia la coreografía ganadora y realizar una función de preestreno o postestreno de la 
misma en las fechas que se crean convenientes en función del estreno en el GREC 2019. La 
residencia no podrá exceder de cuatro días laborables más la función de preestreno. 
 

k) La Caldera Les Corts ofertará residencia para ensayar en alguna de las compañías participantes 
en el Premio de Danza del Instituto del Teatro. 
 

l) El Graner ofertará residencia para ensayar en alguna de las compañías participantes en el 
Premio de Danza del Instituto del Teatro. 

 
m) La Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña (APDC), ofrecerá una primera sesión 

de asesoramiento profesional de todo tipo (laboral, jurídico, etc) a la compañía ganadora y a 
los/las finalistas si así lo desean. 
 
El importe del premio se destinará a la producción del proyecto premiado y en ningún caso el 
importe que se hará efectivo podrá superar el coste total del proyecto premiado. 

 
El importe del premio estará sujeto a la tributación fiscal que corresponda de acuerdo con la 
normativa fiscal aplicable al perceptor. 

 
Para poder recibir el Premio de Danza del Instituto del Teatro 2018 dotado con 14.000,00 € será 
necesario: 
 

a) Tener personalidad jurídica, o haber solicitado, ante El Organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, la 
concesión del Premio quedará supeditado a la presentación de la   documentación que acredite 
la constitución del colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
 

b) Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración responsable, tanto 
del colectivo como de forma individual. 

 
Para poder recibir los 1.000,00 € para desarrollar creaciones hasta un máximo de 15 minutos 
aproximadamente será necesario: 

 
a) Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración responsable, 

tanto del colectivo como de forma individual. 
 
Para poder recibir la ayuda a los finalistas seleccionados para ser programados en el SAT Espacio 
Dansat y en el Estruch de Sabadell (2.000,00 €) a repartir entre todas las coreografías seleccionadas será 
necesario: 
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a) Tener personalidad jurídica, o haber solicitado, ante Y Organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, la 
concesión de la ayuda quedará supeditado a la presentación de la documentación que acredite la 
constitución del colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
 
b) Acreditar documentalmente aquellos requisitos contenidos en la declaración 
responsable, tanto del colectivo como de forma individual. 

 
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de solicitudes al Premio de Danza  2018 será del día  3 de septiembre de 2018 
al 14 de septiembre de  2018, ambos incluidos.” 
 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar el preu públic i els cursos derivats de l’ 

“Stage Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre (edició 2018).  
 

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació d’una nova edició de l’ 
“Stage Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre 
 
El Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre ha considerat d’interès pedagògic 
proposar la realització d’un Stage Internacional de Dansa adreçat a estudiants, tant externs 
o interns a l’Institut del Teatre, i que tindrà com a objectius: 
 
- Generar un marc de visibilitat dels estudis de dansa 
- Crear relacions internacionals amb creadors/es de prestigi i reconeixement internacional en 
el marc de la dansa i les arts escèniques actuals 
- Generar vincles entre els estudiants de dansa de les diferents escoles de l’Institut del 
Teatre 
- Posar en forma els estudiants de l’Institut del Teatre abans de començar el curs amb les  
classes regulars després de les vacances, per millorar el seu rendiment tècnic i el seu nivell 
general 
- Conèixer les noves tendències i llenguatges. 
 
Els cursos  derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” s’autofinançaran, atès que les 
despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels 
ingressos de les matrícules, i que la realització dels esmentats cursos quedarà condicionada 
a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, entre els tres cursos de l’ “Stage Internacional de 
Dansa”, com a mínim, d’uns ingressos de 7.080,00€, que permetran la cobertura total de la 
despesa. 
 
Es proposa doncs establir els preus públics en concepte de matrícula dels cursos derivats de 
l’“Stage Internacional de Dansa” que es detallen tot seguit: 
 

• Per a un curs de l’Stage Internacional de Dansa: 150,00 € per alumne. 
• Per a dos cursos de l’Stage Internacional de Dansa: 220,00 € per alumne. 
• Per a tres cursos de l’Stage Internacional de Dansa: 290,00 € per alumne. 
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La docència que participa en els cursos està assignada a personal docent extern a l’Institut 
del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes com a col·laboracions docents, 
valorades en un màxim de 4.500,00 €. 
 
Els cursos tenen un cost total de 7.080,00 €, desglossats de la manera següent: 
 

Concepte Import 
Honoraris docents 4.500,00€ 
Allotjament i locomoció 1.400,00€ 

 
L’Institut del Teatre assumirà la despesa indirecta que generarà la impartició dels esmentats 
cursos, relativa als consums dels serveis bàsics i al funcionament per a la realització de 
l’activitat, valorats en 1.180,00 €. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. 
 
Vist que el Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre ha considerat d’interès pedagògic 
proposar la realització d’una nova edició de l’Stage Internacional de Dansa adreçat a estudiants, tant 
externs com interns a l’Institut del Teatre, i que tindrà com a objectiu generar un marc de visibilitat dels 
estudis de dansa, crear relacions internacionals amb creadors/es de prestigi i reconeixement internacional 
en el marc de la dansa i de les arts escèniques actuals, generar vincles entre els/les estudiants de dansa 
de les diferents escoles de l’Institut del Teatre, posar en forma els/les estudiants de l’Institut del Teatre 
abans de començar el curs amb les classes regulars després de les vacances, per millorar el seu 
rendiment tècnic i el seu nivell general i, per últim, conèixer les noves tendències i llenguatges. 
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II del qual es desprèn que els cursos  derivats de l’ “Stage 
Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre, s’autofinançaran, atès que les despeses directes i 
indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos de les matrícules, i 
que la realització dels esmentats cursos quedarà condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, 
entre els tres cursos de l’“Stage Internacional de Dansa”, com a mínim, d’uns ingressos de SET MIL 
VUITANTA EUROS (7.080,00€) que permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat. 
En conseqüència, la realització dels cursos no suposarà una despesa addicional per al pressupost de 
l’Institut del Teatre. 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmico-financera, que 
s’adjunta com a annex III, i que proposa uns preus públics en concepte de matrícula dels cursos derivats de 
l’ “Stage Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre que es detallen tot seguit: 
 

• Per a un curs de l’Stage Internacional de Dansa: CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €) per 
alumne/-a. 
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• Per a dos cursos de l’Stage Internacional de Dansa: DOS-CENTS VINT EUROS (220,00 €) per 
alumne/-a. 

• Per a tres cursos de l’Stage Internacional de Dansa: DOS-CENTS NORANTA EUROS (290,00 €) 
per alumne/-a. 

 
La docència que s’imparteix en els cursos està assignada a personal docent extern a l’Institut del Teatre, i, 
per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes com a col·laboracions docents, valorades en un màxim 
de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00€). 
 
L’Institut del Teatre assumirà la despesa indirecta que generarà la impartició dels esmentats cursos, 
relativa als consums dels serveis bàsics i al funcionament per a la realització de l’activitat, valorada en 
1.180,00€. 
 
Vist el que estableix l’article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL), 
aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual les entitats locals podran establir preus públics 
per la prestació de serveis o per realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no 
es doni cap de les circumstàncies que especifica l’article 20.1.B) del TRLLRHL (que regula el fet 
imposable de les taxes). 
 
Vist el que estableix l’article 47.2 del TRLLHL, en virtut del qual les entitats locals poden atribuir als seus 
organismes autònoms la fixació dels preus públics, corresponents als serveis a càrrec d’aquests 
organismes, excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Disposa, així mateix, aquest article que els 
organismes autònoms han de trametre a l’ens local de què depenguin una còpia de la proposta i de l’estat 
econòmic del qual es desprengui que els preus públics cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència en matèria de fixació dels preus corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i 
quan cobreixin el seu cost i, en cas contrari, la proposta de la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona, i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la 
memòria econòmica del servei. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR els cursos derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre (edició 
2018), d’acord amb el programa acadèmic que es recull en l’annex I. Els cursos tenen un cost total de 
SET MIL VUITANTA EUROS (7.080,00€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic en concepte de matrícula dels cursos  derivats de l’ “Stage Internacional de 
Dansa” de l’Institut del Teatre (edició 2018), de conformitat amb la memòria econòmico-financera que 
s’adjunta com a annex III, el qual no inclou l’assegurança escolar, i que es fixa en els següents: 
 

• Per a un curs de l’Stage Internacional de Dansa: CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €) per 
alumne/-a. 

• Per a dos cursos de l’Stage Internacional de Dansa: DOS-CENTS VINT EUROS (220,00 €) per 
alumne/-a. 

• Per a tres cursos de l’Stage Internacional de Dansa: DOS-CENTS NORANTA EUROS (290,00 €) 
per alumne/-a. 

 
Tercer.- CONDICIONAR la realització dels cursos, per raons econòmiques i organitzatives, a l’obtenció per 
part de l’Institut del Teatre, entre els tres cursos de l’“Stage Internacional de Dansa”, d’uns ingressos mínims 
en concepte de matrícules, que sumin un import de SET MIL VUITANTA EUROS (7.080,00€). 
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Quart.- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució dels esmentats cursos en concepte 
d’honoraris, locomoció i allotjaments dels docents fins a un màxim de CINC MIL NOU-CENTS EUROS  
(5.900,00€) que anirà amb càrrec al vigent pressupost de l’Institut del Teatre  d’acord amb el 
desglossament següent: 
 
Concepte Aplicació pressupostària Import 
Honoraris docents 22621/99120 4.500,00€ 
Allotjament i locomoció 22621/99120 1.400,00€ 
 
Cinquè- ESTABLIR que l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules dels cursos de l’ “Stage 
Internacional de Dansa” de l’Institut del Teatre, serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99120 
del vigent pressupost de l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Directora General i al Gerent de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació dels cursos  derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de 
l’Institut del Teatre (edició 2018). 
  
Setè.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en la present resolució. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic dels cursos derivats de l’ “Stage Internacional de Dansa” de 
l’Institut del Teatre, que s’aprova en el present dictamen, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el tauler d’edictes de l’Institut del Teatre. 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC I DELS CURSOS  DERIVATS DE L’ 

“STAGE INTERNACIONAL DE DANSA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 
 

PROGRAMA STAGE  
 
 
Projecte: STAGE INTERNACIONAL DE DANSA  
Dates: del 3 al 7 de setembre de 2018  
Nombre de professors convidats: 4 
Nombre de cursos: 3 (els 3 cursos formen part d’un pack, en què els/les estudiants poden escollir fer-ne 1, 
2 o 3)  
Total hores per curs: 25h  
 
Convidats i horaris:  
 
Curs 1 amb Guy Nader i Maria Campos  
Curs 2 amb Thomas Hauert 
Curs 3 amb Nicola Monaco, repertori de la Cia. Akram Khan 
 
Objectius: L’objectiu de fer un “Stage internacional” obert tant a estudiants de fora del Institut del Teatre 
com a alumnat propi és:  
 

1. Generar un marc de visibilitat dels estudis de dansa i del CSD específicament. 
2. Crear relacions internacionals amb creadors/es de prestigi i reconeixement internacional en el 

marc de la dansa i les arts escèniques actuals.  
3. Generar vincles entre els/les estudiants de dansa de les diferents escoles (CPD, CSD, IT Dansa)  
4. Posar en forma els/les nostres estudiants abans de començar el curs amb les  classes regulars 

després de les vacances per millorar el rendiment tècnic i el seu nivell general. 
5. Conèixer les noves tendències i llenguatges. 
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Informació dels continguts, dels/de les professors/-es i dels tallers:  
 
GUY NADER I MARIA CAMPOS  
 
Guy Nader diplomat en art dramàtic a l'Institut de Belles Arts de la Universitat Libanesa a Beirut i Moveo, 
escola de teatre físic a Barcelona. Obté la beca DanceWEB Europa el 2012.Ha rebut diversos premis i 
reconeixement pel seu treball, entre ells el primer premi al Festival Internacional 15Masdanza de Gran 
Canàries pel seu sol creat el 2010 WHERE THE THINGS HIDE. 
Treballa i col·labora regularment amb la ballarina i coreògrafa Maria Camps amb qui ha co-creat diferents 
peces. Ha treballat amb Maqamat Dance Theatre, Bebeto Cidra, Oreet Ashery, Iliacan, Laida Azkona, 
Roser López Espinosa, Mickael Marso / Décalage Company, entre d'altres.Artista associat a La Caldera - 
Centre de creació de dansa i arts escèniques i artista en residència 2014/15 a Graner - fàbrica de creació 
de Barcelona. Paral·lelament al seu treball com a coreògraf, Guy Nader imparteix tallers i classes en 
diferents centres de creació, companyies i escoles com Henny Jurriëns Stichting, i MTD / Theatreschool 
AHK a Amsterdam, 16th Dance & Non verbal Theatre Festival a Sant Vincenti a Croàcia, Maqamat Dansa 
teatre Studio al Líban, Conservatori Superior de dansa / Institut del teatre, La Caldera- Centre de creació 
de dansa i arts escèniques, Area i tragantDansa a Barcelona i Danseu Festival a Tarragona, Espanya. 
 
Maria Campos estudia a SEAD a Àustria i obté el diploma en dansa de l'Escola de les Arts a Amsterdam 
"Theatreschool" (MTD) el 2003. Ha treballat amb diverses companyies i artistes independents, combinant 
amb la docència i la seva pròpia creació. Ha treballat amb Meekers en coproducció amb Hans Hof 
Ensemble a Holanda, amb Protein Dance i Tom Dale al Regne Unit, amb la companyia Sol Picó, Àngels 
Margarit / Cia.Mudances, John Jasperse, Susana Amarante Duarte, May Zahry, Bebeto Cidra i Roser 
López Espinosa, entre d'altres. Ha treballat també en diverses ocasions com a assistent de creació i 
intèrpret en projectes de dansa comunitària com "Cruïlles" producció del Mercat de les Flors. Des de 2006 
col·labora amb Guy Nader creant de manera conjunta el seu propi treball. Artista en residència 2014/15 al 
Graner - fàbrica de creació a Barcelona. El 2006 crea la seva primera creació EXPERIENCE CEMENT 
que s'estrena a Londres el Resolution! 07. El seu últim treball TARANNÀ, un sol creat en diverses fases 
durant 2012-2014, es presentarà al gener 2016 a al Mercat de les Flors dins el programa Dan Dan Dansa. 
Maria Camps imparteix tallers i classes en diferents centres de creació, companyies i escoles com Henny 
Jurriëns Stichting i MTD / Theatreschool AHK a Amsterdam, Dansateliers a Rotterdam, Maqamat Dance 
Theatre Studio al Líban, Protein Dance i East London Dance al Regne Unit, Conservatori Superior de 
Dansa / Institut del Teatre, La Caldera i La Piconera a Barcelona. 
 
Classe tècnica i descripció del taller 
 
PARTNERING | EINES DE CREACIÓ  
 
Aquest taller ens apropa al vocabulari del treball físic desenvolupat per GN|MC en els processos de 
creació basat en el treball de “partnering” i treball de contacte. Partirem de tasques físiques concretes, 
generadors de moviment i punts de partida buscant mecanismes del cos en moviment observant-lo amb la 
finalitat de multiplicar els camins i aproximacions a la comprensió de l’anatomia del moviment i el cos. 
Dins de tots aquests elements, ampliarem les nostres pròpies eines per improvisar i crear material en 
parella i en grup. 
THOMAS HAUERT 
 
Després d'haver construït una carrera de ballarí amb  Anne Teresa De Keersmaeker, David Zambrano i 
Pierre Droulers, Thomas Hauert va fundar la seva companyia ZOO a Brussel·les. A més del seu treball 
per a ZOO, Thomas també va ser l'encarregat de crear Hà Mais (2002) amb ballarins de Moçambic, així 
com diverses peces per a l'escola P.A.R.T.S a Brussel·les. El 2010 va crear un nou treball per al Ballet de 
Zuric, Il Giornale della Necropoli, el 2013 Pond Skaters per al Toronto Dance Theatre i el 2014 la peça 
Notturnino per a la companyia britànica de ballarins discapacitats i no discapacitats Candoco Dance 
Company. Presentat en més de 200 estadis en 29 països, el treball de Thomas es desenvolupa primer a 
partir de la investigació sobre el moviment, amb un interès particular en processos basats en la 
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improvisació que exploren la tensió entre llibertat i restricció, l’individu i  el grup, l’ordre i  el desordre,  la 
forma i la no –forma. . Convidat periòdicament a participar en esdeveniments d'improvisació, també té un 
profund interès en la relació entre la dansa i la música. Thomas ensenya regularment a P.A.R.T.S. I va ser 
Valeska-Gert-professor convidat a la Freie Universität Berlin durant l'hivern 2012-13. També va ser 
convidat a col·laborar en el projecte "Motion Bank" de The Forsythe Company (en curs). Des de 2013, 
Thomas Hauert és el director acadèmic del grau de dansa contemporània  a la  La Manufacture a 
Lausana. 
 
Classe tècnica i descripció del taller 
FORM EMERGING FROM PROCESS/ Forma emergent del procés 
Desplegant una xarxa complexa de moviments connectats en el temps i l'espai, el llenguatge coreogràfic 
de Thomas Hauert es podria veure com una extensió de la tradició de la dansa abstracta. Tanmateix, el 
seu "escrit" altament polifònic surt a la llum  i a l'escenari a través de la improvisació. El que fa que la seva 
obra sigui única i significativa és que pretén fer emergir l'ordre del trastorn, de la forma sense forma i d'un 
grup d'individus. Treballa a partir de  la percepció, l'atenció i la concentració  mitjançant la improvisació. La 
coreografia es veu com un microcosmos en què els individus negocien constantment entre la seva llibertat 
i creativitat i el seu desig de connectar-se amb els altres.  
 
NICOLA MONACO 
 
Nicola Mònaco va començar la seva formació en dansa a l'edat de dinou anys a Itàlia, on va estudiar 
contemporani i ballet. El 2001 va assistir al curs professional d'Aterballetto la direcció de Mauro Bigonzetti. 
Al final de la seva formació, es va unir immediatament al ball companyia Artemis Danza dirigida per 
Monica Casadei, on va romandre per dues temporades. In 2003 va tenir l'oportunitat de treballar per a la 
companyia de dansa holandesa Emio Greco / PC on es va mantenir fins al 2008 prenent part de les 
últimes creacions de la companyia i també va poder ballar tot el repertori de gires per tot el món. El 2009, 
es va traslladar a Londres i va tenir la oportunitat de treballar i col·laborar amb coreògrafs com Akram 
Khan, Gregory Maquoma, Tom Dale, The Featherstonehaughs i Shobana Jeyasingh Dance Company. A 
la Mentrestant, Nicola va començar la seva pròpia investigació com a coreògraf per a l'Arcola Teatre i el 
teatre del lloc. El 2012, Nicola va començar a col·laborar amb la Universitat de Barcelona Malta com a 
professor convidat i director d'assaigs per a la Companyia de Dansa Mavin Khoo dirigida per Mavin Khoo. 
El 2013, Nicola es va unir a la companyia Akram Khan Dance amb les produccions iTMOi i Kaash, al 
costat d'ell té el privilegi d'ensenyar el repertori AKC a tot el món. A partir de 2016, ha estat nomenat 
director d'assaig de la companyia nacional de Malta Zfin Dance de Malta Ensemble dirigit per Mavin Khoo, 
el mateix any en què se li encarrega crear una peça Acadèmia de dansa de Fontys a Tilburg. i va 
començar el seu Mestratge en arts escèniques (Dansa) a la Universitat de Malta. 
 
Classe tècnica i descripció del taller 
 
Nicola treballarà en el repertori KAASH i iTMOi. 
A partir d'un escalfament desenvolupat a través d'alguns dels aspectes del treball d'Akram, els/les 
participants podran explorar la seva pròpia creativitat a través d'exercicis i tasques centrades en ritme, 
velocitat, cicles i silenci. El taller es desenvoluparà en frases d'aprenentatge del moviment de KAASH, una 
producció del Repertori de la Companyia Akram Khan. 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC I DELS CURSOS  DERIVATS DE L’ “STAGE 
INTERNACIONAL DE DANSA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE (EDICIÓ 2018). 
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ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC I DELS CURSOS  DERIVATS DE L’ “STAGE 
INTERNACIONAL DE DANSA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE (EDICIÓ 2018). 
 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DELS PREUS PÚBLICS PER ALS 
CURSOS DERIVATS DE L’STAGE INTERNACIONAL DE DANSA (EDICIÓ 2018) 
 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat 
d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o modificació de preus 
públics. La normativa a la què ens referim és bàsicament el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març Text (en endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. Cal esmentar, així mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que 
atribueix a la Junta de Govern la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als 
serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

4.1.- Justificació de la quantia. 
4.2.- Grau de cobertura. 

 
1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar els preus públics que han de regir per a les matrícules dels cursos derivats de 
l’Stage Internacional de Dansa (edició 2018) de l'Organisme Autònom Institut del Teatre.  
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preus afecta als imports que s’adjunten i que aprova els preus públics que ha de 
regir per a les matrícules dels cursos derivats de l’Stage Internacional de Dansa (edició 2018) de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre.  
 
L’Stage Internacional de Dansa està estructurat en tres cursos impartits pels professors Guy Nader, Maria 
Campos, Thomas Hauert i Nicola Monaco. S’estableixen tres preus segons el nombre de cursos per als quals 
es matriculi cada alumne. 
 
El preu públic que es proposa per matricular-se d’un curs de l’Stage Internacional de Dansa es fixa en CENT 
CINQUANTA EUROS (150,00 €) per alumne. 
 
El preu públic que es proposa per matricular-se de dos cursos de l’Stage Internacional de Dansa es fixa en 
DOS-CENTS VINT EUROS (220,00 €) per alumne. 
 
El preu públic que es proposa per matricular-se dels tres cursos de l’Stage Internacional de Dansa  es fixa en 
DOS-CENTS NORANTA EUROS (290,00 €) per alumne. 
 
Els ingressos mínims en concepte de matrícules que s’estimen suficients per a donar cobertura al conjunt de 
costos dels cursos i poder realitzar l’Stage Internacional de Dansa són de SET MIL VUITANTA EUROS 
(7.080,00 €). 
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3.- Vigència 
 
Aquests preus regiran durant la vigència de l’Stage Internacional de Dansa (edició 2018).  
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que s’assenyala en l’article 47 del TRLLRHL, és preceptiu justificar l’import dels preus públics i 
assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es presten. 
 
4.1.- Justificació de la quantia 
 
Vist el que estableixen els articles 41 i següents del TRLLRHL 
 
En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats al càlcul dels preus. 
 

 
 
4.2.- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la comptabilitat analítica i de les 
previsions d’ingressos. 
 

I. Ensenyaments no reglats 
 

L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
• Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99120).  
 
• Les despeses fan referència a honoraris, viatges i allotjament de col·laboradors docents (Capítol II). 
 
• Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 

aprovada en la tarifa vigent que inclou la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament 
per a la realització de l’activitat. 
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La cobertura global prevista del seu cost sobre els preus proposats és la següent: 
 
 

 
 
De tot l’anterior, es desprèn que els cursos derivats de l’Stage Internacional de Dansa (edició 2018), 
s’autofinançaran, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran 
compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització dels esmentats cursos quedarà 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de SET MIL 
VUITANTA EUROS (7.080,00 €), que permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat. 
En conseqüència, l’elaboració de l’Stage Internacional de Dansa  no suposarà una despesa addicional al 
pressupost de l’Institut del Teatre.” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa la modificació de la despesa derivada del curs d’estiu 

“ENDANSA’IT 2018 (Dansa)”.  

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la modificació de la despesa derivada 
del curs d’estiu “ENDANSAT’IT 2018 (Dansa)” 
 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 16 
de maig de 2018 es va aprovar el curs i el seu preu públic del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 
(Dansa)“ amb un preu públic de matrícula de (245,00€). 
 
El és autofinançant, atès que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa serien 
compensades pels ingressos de les matrícules sempre i quan els ingressos de les matrícules 
del curs, en el seu conjunt, sumessin un import de VINT-I-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-CINC 
EUROS (25.725,00€) . Vist, així mateix, que la realització de l’esmentada activitat formativa 
quedaria condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim d’aquests 
ingressos a un mínim de 105 matrícules, que permetria la cobertura total de la despesa 
generada per l’activitat. 
 
 
 
 

  
 
DESPESES 

Cursos derivats de l’Stage Internacional 
de Dansa (edició 2018) 

Costos directes capítol II 5.900,00 

Costos indirectes 1.180,00 

TOTAL COST  7.080,00 

INGRESSOS 

Cursos derivats de l’Stage Internacional 
de Dansa (edició 2018) 

Cap. III 7.080,00 

TOTAL INGRESSOS 7.080,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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Modificacions proposades 
 
La Coordinació de Dansa en Xarxa ha emès un informe mitjançant el qual proposa la 
reorganització dels grups de docents i del nombre de matrícules necessàries per al 
desenvolupament de l’activitat que té incidència en la despesa aprovada inicialment, reduint els 
costos, però sense variar el preu  públic de matrícula. 
 
Les modificacions són: 

• Anul·lació Docents de reforç de: 
o Nivell 0 mixt CLA CON ESP  
o Nivell 1 CLA  
o Nivell 1 CON 
o Nivell 2 CLA 
o Nivell 2 CON 

• S’ha fusionat el Nivell 1 i el Nivell 2 ESP 
• S’ha anul·lat el viatge d’un professional docent 

  
El resultat total de les modificacions dels costos directes és de -3.883,99€. 
 
A més, aquestes modificacions repercuteixen en els costos indirectes que es redueixen en -
776,98€ 
 
TOTAL REDUCCIÓ DE LA DESPESA: 4.660,79€ 
 
ES MANTÉ EL PER PÚBLIC:  245,00€ 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 16 de maig de 
2018 (núm. registre 93/2018), es va aprovar el curs i el seu preu públic del curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Dansa)“. 
 
Al mateix acte es va aprovar el preu públic de matrícula acadèmica del curs per import de DOS-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS (245,00€), de conformitat amb la memòria economico-financera de la qual es 
desprenia que el curs s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa 
serien compensades pels ingressos de les matrícules sempre i quan els ingressos de les matrícules del 
curs, en el seu conjunt, sumessin un import de VINT-I-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS 
(25.725,00€) . Vist, així mateix, que la realització de l’esmentada activitat formativa quedaria condicionada 
a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim d’aquests ingressos a un mínim de 105 
matrícules, que permetria la cobertura total de la despesa generada per l’activitat. 
 
Posteriorment, la Coordinació de Dansa en Xarxa ha emès un informe, de data 3 de juliol de 2018, 
mitjançant el qual proposa la reorganització dels grups de docents i del nombre de matrícules necessàries 
per al desenvolupament de l’activitat que té incidència en la despesa aprovada inicialment, reduint els 
costos, però sense variar el preu  públic de matrícula aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut 
del Teatre de 16 de maig de 2018. 
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En concret, la modificació comporta la reducció de costos relatiu a: 
 

I. Despeses de personal 
 
Nivell 0 mixt CLA CON ESP 
 

Col·laborador docent Hores Preu hora Import total 
Anul·lació Docents de reforç 5.71 h 39,12€ -223,54€ 

TOTAL -223,54€ 
 
Nivell 1 CLA  
 

Col·laborador docent Hores Preu hora Import total 
Anul·lació Docents de reforç 5.71 h 39,12€ -223,54€ 

TOTAL -223,54€ 
 
Nivell 1 CON 
 

Col·laborador docent Hores Preu hora Import total 
Anul·lació Docents de reforç 5.71 h 39,12€ -223,54€ 

TOTAL -223,54€ 
 
S’ha fusionat el Nivell 1 i el Nivell 2 ESP comportant les modificacions de costos de: 
 

Col·laborador docent Hores Preu hora Import total 
Cristina Casanova (Nivell 1) Reducció de 2 h 39,12€ -78,24€ 
Belen Cabanes (Nivell 1) Anul·lació (8 

hores) 
39,12€ -312,96€ 

Vanessa Domínguez (Nivell 1) Nova assignació 
(6 hores) 

39,12€ +234,72€ 

Marina Escoda (Nivell 1) Reducció de 2 h 39,12€ -78,24€ 
Eva Navas (Nivell 1) Anul·lació (7 

hores) 
39,12€ -273,84€ 

Aroa Córdoba (Nivell 1) Anul·lació (4 
hores) 

39,12€ -156,48€ 

Docents de reforç (Nivell 1) 5.71 h 39,12€ -223,54€ 
Instrumentistes (Nivell 1)  Reducció (3 

hores) 
31,45€ -94,35€ 

Montse Sánchez i/o Nacho Blanco 
(Nivell 2) 

Anul·lació (20 
hores) 

39,12€ -782,40€ 

Docents de reforç (Nivell 2) 5.71 h 39,12€ -223,54€ 
Instrumentistes (Nivell 2)  Anul·lació (12 

hores) 
31,45€ -377,40€ 

TOTAL -€ 
 
Nivell 2 CLA 
 

Col·laborador docent Hores Preu hora Import total 
Anul·lació Docents de reforç 5.71 h 39,12€ -223,54€ 

TOTAL -223,54€ 
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Nivell 2 CON 
 

Col·laborador docent Hores Preu hora Import total 
Anul·lació Docents de reforç 5.71 h 39,12€ -223,54€ 

TOTAL -223,54€ 
 

III. Altres 
 
Nivell 1 CON 
 

Concepte Import total 
Anul·lació Viatge Andrea Jiménez -400,00€ 

 
El resultat total de les modificacions dels costos directes és de -3.883,99€. 
 
A més, aquestes modificacions repercuteixen en els costos indirectes que es redueixen en -776,98€ 
 
A la vista d’aquesta informació, la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat una nova memòria 
econòmica del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ que s’adjunta com annex I, que substitueix 
l’anterior, tot i que es manté el preu públic aprovat per acord de la Junta de Govern de data 16 de maig de 
2018. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Gerència i de la Direcció General de l’Institut del Teatre, previ 
l'informe favorable de la Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern l‘adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR el curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“, en el sentit de fusionar el grup 1 i 2 
ESP i anul·lació del nombre d’hores de docència de reforç, la qual cosa comporta una reducció de la 
despesa aprovada inicialment per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària 
de 16 de maig de 2018 (núm. registre 93/2018), d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva 
d’aquest dictamen, per un import de QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-
NOU CÈNTIMS (-4.660,79€) 
 
Segon.- MODIFICAR, en conseqüència, la memòria econòmica-financera del curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Dansa) introduint les noves valoracions econòmiques, que s’adjunta com annex I.  
 
Tercer.- DISMINUIR la despesa directa autoritzada del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa) en el sentit 
de reduir-la un import de TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS (3.883,99€) imputada a l’aplicació pressupostària   15100/99600 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre. 
 
Quart.- CONDICIONAR, en conseqüència, per raons econòmiques i organitzatives, la realització de l’Institut 
del Teatre a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de matrícules que 
sumin un import de VINT MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS (20.825,00€). 
 
Cinquè.- INFORMAR que el preu públic del curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)“ aprovat per acord de la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària de 16 de maig de 2018 (núm. registre 93/2018) es 
MANTÉ, sent el preu fixat DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (245,00€). 
 
Sisè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.  
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ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL 
CURS D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (DANSA)“ 
 
“ 

 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
D’ESTIU “ENDANSA’IT 2018 (DANSA)”. 
 

 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat 
d’acompanyar amb el corresponent informe econòmic la proposta d’establiment o modificació de preus 
públics. La normativa a la què ens referim és bàsicament el Text Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març Text (en endavant, TRLLRHL) i la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de 
taxes i preus públics. Cal esmentar, així mateix, l’article 12 c) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que 
atribueix a la Junta de Govern la competència en matèria de fixació dels preus públics corresponents als 
serveis a càrrec de l’Organisme, sempre i quan cobreixin el seu cost. 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA 
1.- Antecedents. 
2.- Fixació del preu. 
3.- Vigència. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

4.1.- Justificació de la quantia. 
4.2.- Grau de cobertura. 

 
1.- Antecedents 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 16 de maig de 
2018 (núm. registre 93/2018), es va aprovar el preu públic de la matricula acadèmica del Curs d’Estiu 
“ENDANSA’IT 2018 (Dansa)”, per import de DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (245,00€), de 
conformitat amb la memòria econòmica i financera, mitjançant la qual es desprenia que el curs 
s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa serien compensades pels 
ingressos de les matrícules sempre i quan els ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, 
sumessin un import de VINT-I-CINC MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS (25.725,00€) . Vist, així mateix, 
que la realització de l’esmentada activitat formativa quedaria condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del 
Teatre, com a mínim d’aquests ingressos a un mínim de 105 matrícules, que permetria la cobertura total de la 
despesa generada per l’activitat.  
 
Vist que en relació amb el curs “ENDANSA’IT  2018 (Dansa)” s’ha presentat una proposta de l’equip de 
Coordinació de Dansa en xarxa per tal de reorganitzar els grups de docents i de número de matrícules 
necessàries per al desenvolupament de l’activitat que té incidència en la despesa, reduint els costos, però 
sense variar el preu  públic de matrícula aprovat. 
 
Com a conseqüència de la nova situació, s’ha constatat que les despeses relatives al nombre d’hores dels 
professors suposa una reducció de QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS (4.660,77€). Això suposa que el número de matrícules necessàries que permetria la cobertura total 
de la despesa generada per l’activitat seria 85 matrícules. 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta de modificació afecta a la despesa derivada del Curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa) en el 
sentit de reduir els recursos necessaris per a la seva execució.  
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3.- Vigència 
 
Aquest preu regirà durant la vigència del curs.  
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que s’assenyala en l’article 47 del TRLLRHL, és preceptiu justificar l’import dels preus públics i 
assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es presten. 
 
4.1.- Justificació de la quantia 
 
Vist el que estableixen els articles 41 i següents del TRLLRHL 
 
En el quadre adjunt es detalla el conjunt de costos imputats introduint la nova valoració econòmica relativa 
a la despesa del material utilitzat. 
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4.2.- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de l’activitat són el resultat de la comptabilitat analítica i de les 
previsions d’ingressos. 
 

II. Ensenyaments no reglats 
 
L’estudi dels costos dels ensenyaments no reglats s’ha realitzat de la següent forma:  
 
• Els ingressos es calculen en funció de les previsions dels ingressos (34200/99130).  
 
• Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I), a honoraris, a viatges de col·laboradors 

externs, i a despeses de muntatge i desmuntatge de tarima i al so del visionat dels tallers (Capítol II). 
 
• Les despeses indirectes fan referència al percentatge que repercuteix la fórmula als cursos especials 

aprovada en la tarifa vigent que inclou la utilització dels espais i les despeses de consums i funcionament 
per a la realització de l’activitat. 
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La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
 

 

 
 
De tot l’anterior, es desprèn que el Curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 (Dansa)”, s’autofinançarà, atès que les 
despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa seran compensades pels ingressos 
de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedarà condicionada a l’obtenció per part de 
l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de VINT MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS 
(20.825,00€), que permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat. En conseqüència, 
l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de l’Institut del Teatre.”  

 
 
 
10. Dictamen que proposa aprovar el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del 

Teatre, integrat per diverses escoles i centres per al curs 2018-2019, així com 
el seu cost econòmic.  

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del Pla d’Ordenació 
Acadèmica 2018/2019 i, al Gerent, senyor Jordi Roig perquè expliqui els aspectes 
econòmics, així com la verificació del POA. 
 
El Sr. Altayó fa una reflexió entorn als aspectes relatius al finançament del batxillerat 
artístic. Es refereix al conveni amb la Generalitat, el qual no té la mateixa consideració 
que la dels altres centres que també imparteixen batxillerat artístic o ensenyament 
anàleg. Això porta a que el Sr. Altayó proposi una renegociació del conveni marc amb 
la Generalitat, la qual cosa comportaria una menor pressió econòmica pel pressupost 
del  IT. 
 
La Sra. Magda Puyo recorda les condicions en les quals es va aprovar aquest 
batxillerat, ateses les problemàtiques suscitades pels alumnes i les seves famílies. La 
directora considera que ara si ja tocaria compartir les despeses derivades de la 
implantació i funcionament del batxillerat amb la Generalitat. 
 

  
 

Curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Dansa)” 

Costos directes capítol I 12.022.58 

Costos directes capítol II 5.198,70 

Costos indirectes 3.444,26 

TOTAL COST  20.665,53 

INGRESSOS 

Curs d’estiu “ENDANSA’IT 
2018 (Dansa)” 

Cap. III 20.825,00 

TOTAL INGRESSOS 20.825,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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El President considera que ara es el moment de reconduir-ho; ja que és ara quan 
s’estan preparant els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any vinent. 
Es tracta d’una bona recomanació la que ha formulat el Sr. Altayó. 
 
 
En data 24 de gener de 2018, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar els criteris 
i paràmetres d’elaboració del POA de les escoles i centres adscrits a l’organisme per al curs 
2018-2019.  

 
Aquest conjunt de criteris i paràmetres aprovats per l’òrgan competent constituïen el marc per 
planificar, implementar i determinar tant el detall de l’oferta educativa que impartirà l’Institut 
del Teatre per al curs acadèmic 2018-2019 com la seva instrumentació a través dels recursos 
de què disposa l’organisme, amb la corresponent quantificació. 

 
Els criteris i paràmetres per a l’elaboració del POA contenen aspectes acadèmics, 
organitzatius, laborals, econòmics i normatius.  
 
La proposta de POA que s’eleva és la conseqüència d’un procés de verificació del 
compliment d’elements que s’agrupen sota tres dimensions: 

 
1. Verificació de compliment dels criteris i paràmetres aprovats per la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, per a l’elaboració del POA 2018-2019. 
 
D’acord amb la informació assenyalada a l’apartat 1. dels Antecedents, ha estat 
verificat el compliment de la totalitat dels punts indicats al Dictamen aprovat el 24 de 
gener de 2018 per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en relació amb els criteris 
i paràmetres d’elaboració del POA 2018-2019, i indicats a continuació: 
 

a. Les normes de gestió que garanteixin l’assignació lectiva completa, amb la 
identificació quan correspongui de les corresponents descàrregues lectives per 
exercici de càrrec o d’encàrrec.  

 
b. El respecte a les tipologies docents i de suport a la docència establertes a 

l’Acord subscrit l’any 2005 amb la representació social quant a l’Ordenació 
Laboral i Acadèmica, i als acords complementaris subscrits l’any 2007.  

 
c. La identificació clara i exhaustiva de les substitucions de les descàrregues 

lectives i els corresponents efectius que ostenten la condició de substituts. 
 
d. L’aplicació dels requisits de titulació previstos pel RDL 303/2010 de 15 de 

març, i la corresponent restricció en l’assignació lectiva i en l’exercici de 
determinats càrrecs acadèmics, supervisada per la Inspecció del Departament 
d’Ensenyament. 

 
e. Els criteris d’assignació lectiva de l’oferta de Màsters i de Postgraus. 
  
f. Les rotacions contractuals de determinades figures de suport a la docència.  
 
g. L’assignació de les direccions musicals. 
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2. Verificació d’aspectes relatius a la dotació de Recursos Humans 
 
A banda dels aspectes contemplats als anteriors punts b., d. i g., i dels condicionants 
expressats pels acords plenaris assenyalats a l’apartat 3., ha estat verificada 
l’assignació dels recursos necessaris per donar compliment i cobertura a la totalitat de 
l’oferta educativa de l’Institut del Teatre mitjançant: 

 
a. La plantilla de personal funcionari de carrera i de personal laboral fix és de 

69 efectius. Respecte del curs acadèmic 2017-2018, aquesta plantilla ha 
experimentat un decrement com a conseqüència de les jubilacions 
produïdes en el si de la mateixa.  

 
b. Al final del curs acadèmic 2017-2018, el nombre de vacants     acumulades, 

incloent el personal docent i el personal de suport a la docència, serà de 10 
places. Al llarg del curs acadèmic 2018/2019, s’hauran generat un total de 
6 vacants més. 

 
c. Un cop identificades les necessitats derivades del POA per al curs 2018-

2019, i principalment en relació amb l’aparició del segon curs de Batxillerat, 
es proposa cobrir un total de 4 places de personal docent, d’entre les 
vacants esmentades. En canvi, i fruït de la nova assignació lectiva, caldrà 
amortitzar 1  plaça en plantilla d’un efectiu, per la qual cosa l’increment net 
resultant serà de 3 places. De les 4 noves places, 1 serà a jornada 
completa i 3 a jornada parcial .  

 
Es proposa d’igual manera, i en tant no s’hagi produït la nova revisió dels 
plans d’estudis de les dues escoles superiors, no amortitzar definitivament 
les restants vacants per tal de poder donar resposta a les eventuals 
fluctuacions en l’assignació lectiva i a l’adequació als diferents perfils.  

 
d. La plantilla temporal del personal docent i de suport a la docència està 

dotada amb un total de 84 places en règim laboral i situació d’interinitat fins 
a provisió o amortització.  

 
e. La substitució de les hores lectives de personal fix que té una descàrrega 

per exercici d’un càrrec acadèmic o per qualsevol altra causa, és assignada 
al conjunt del personal docent i de suport a la docència que té una relació 
contractual d’interinitat per substitució, amb clara identificació del titular i de 
la causa de la mateixa. En total, de cara al POA 2018/2019 hi haurà 92 
empleats en aquesta situació. 

 
f. La cobertura de les necessitats derivades del compliment i aplicació de les 

ordenacions curriculars i els plans d’estudis descrits a l’apartat 2, i en 
aplicació dels Acords d’organització laboral i acadèmica subscrits els anys 
2005 i 2007, i assenyalant-ne la tipologia de personal per donar cobertura a 
un seguit de casuístiques que es detalla tot seguit: 

 
- Oferta d’assignatures optatives de les escoles reglades; 
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- Formació continuada no reglada i autofinançada de l’ESTAE; 
- Cicles de formació inicial de l’ESTAE; 
- Cobertura del suport a la docència assignat a intèrprets, i als 

especialistes no docents; 
 
Totes aquestes situacions es cobreixen mitjançant personal fora de plantilla 
que té vinculacions temporals per al període màxim del curs 2018-2019, o 
per a períodes inferiors. 

 
En aplicació de la resolució de l’expedient 8/1642984/07 per part de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, i pel que fa als 
efectius de personal docent fora de plantilla, totes les places tenen 
assignades dedicacions en matèries de formació bàsica o obligatòries, 
inferiors al terç de la jornada de referència del personal docent. 

 
El total d’efectius fora de plantilla és de 107 casos, amb jornades 
generalment molt reduïdes, que en qualsevol cas i com a màxim, veuen 
resolta la seva relació contractual a la fi de cada curs acadèmic, i 
eventualment renovada amb l’inici del següent, si escau i a partir del nou 
pla d’ordenació acadèmica.  

 
g. Des de l’any 2008, en què va ser sotmès a una valoració per part del 

serveis de recursos humans i dels serveis d’intervenció, es venien tramitant 
en certs supòsits col·laboracions de personal extern que no depassaven un 
determinat límit d’hores (dos blocs màxims de 45 hores per persona i curs). 
Aquests col·laboracions consistien en activitats que completen la docència 
ordinària, la casuística de les quals es detalla tot seguit: 

 
- Masterclasses, conferències, ponències, seminaris o similars 
- Ajudanties de tallers, assignatures (vestuari, il·luminació, escenografia... ) 
- Suport a la docència (intèrprets, altres especialistes tècnics – com ara 
càmeres-, ... ) 
- Participació en actes institucionals (com ara l’acte d’inauguració de curs, o 
altres) 
- Mòduls aïllats de docència en Màsters i Postgraus 

 
A partir del curs acadèmic 2015/2016, les instruccions proporcionades al 
conjunt d’escoles i centres de l’Institut en relació amb les col·laboracions 
docents, preveuen que el màxim d’hores per persona i curs es limiti a 34 
hores, i s’ha tipificat les diferents casuístiques que no podran cursar-se sota 
aquesta modalitat: 
 
- Substitució derivada de baixa mèdica. En aquest supòsit, la fórmula de 

contracte laboral serà d’interinitat per substitució 
- Impartició d’assignatures obligatòries o part d’obligatòries. La fórmula 

adequada serà la cobertura amb professorat de l’Institut o amb 
contractació laboral externa, previ procés reglamentari de selecció. 

- Impartició d’assignatures optatives. Excepte casos molt excepcionals i 
degudament argumentats, la fórmula de cobertura serà amb 
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professorat de l’Institut o amb contractació laboral externa, previ procés 
reglamentari de selecció. 

 
Igualment, s’estableix un seguit de paràmetres i requeriments: 
 
- Durada de la col·laboració fins a 15 dies 
 
- No ha de generar alta d’usuari (correu electrònic, accés a la xarxa, targeta 
d’accés als espais, etc) 
 
- No tindran al seu càrrec l’avaluació de l’alumnat i en conseqüència no  
podrà acreditar aquesta activitat amb la corresponent signatura d’actes. 
 

Per al curs 2018/2019, el nombre de col·laboradors docents previstos al POA que 
es sotmet a aprovació és de 94. 
 

h. Un dels trets principals d’aquest nou context d’implantació del nou Espai 
Europeu d’Educació Superior, és que una part important del currículum 
d’aquests estudis ha de ser impartit per docents que no mantindran una 
relació estable amb l’organisme. En primer lloc, degut a que es tracta d’una 
oferta subjecta a demanda (parlem de l’optativitat del Grau, o bé dels 
itineraris de Màsters i Postgraus), que no hauria de suposar una hipoteca 
per a la plantilla de recursos humans.  

 
En segon lloc, però no menys important, perquè resulta adient i imprescindible que 
aquesta plantilla estigui en una bona part conformada per personal extern, de 
prestigi, molt especialitzat, que és el que atrau la pròpia demanda.  

 
Pels motius expressats, amb anterioritat a l’any 2012, l’Institut del Teatre venia 
subscrivint igualment relacions contractuals no laborals, que podríem denominar de 
serveis professionals, amb personal de reconegut prestigi nacional o internacional, 
el perfil del qual requeria, tal i com s’esmentava als paràgrafs precedents, d’una 
especificitat que la selecció ordinària i concorrent del mateix no pot proporcionar. 
Es tractava de figures convidades que no mantenien una estreta relació acadèmica 
ni docent amb els centres titulars, ni desplegaven la lectivitat en els mateixos 
termes en què ho fa el personal docent de plantilla (no tenen assignades 
responsabilitats d’avaluació, ni d’elaboració de materials curriculars, ni de tutoria, ni 
de confecció o desenvolupament dels plans d’estudis, etc...).  
 
Amb els canvis produïts en el marc de la norma relativa als contractes de 
l’administració pública, a partir de l’any 2012 es va deixar de subscriure aquesta 
mena de contractes. Un cop elevada des de l’organisme la consideració respecte 
de la necessitat de recórrer a aquesta mena d’instruments contractuals per a 
determinats supòsits, en data 16 de desembre de 2015, la Junta de Govern de 
l’organisme aprovava un dictamen mitjançant el qual restava assabentada de la 
nota emesa per la Direcció de Serveis de RRHH, favorable a la regulació dels 
supòsits següents, mitjançant contractes de serveis professionals. Aquesta nota va 
ser modificada en data 21 de desembre de 2017:  
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- Matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades dels actuals plans 
d’estudis de les escoles. Es tracta de modalitats pràctiques per a les què es 
selecciona el perfil d’un professional prestigiós i de renom. 

- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus. Dins l’oferta de l’Institut, alguns 
d’aquests rols seran encomanats a personal de plantilla, però altre seran de 
caràcter extern, per les mateixes causes adduïdes sals paràgrafs precedents.  

- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus 
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa 
- Convidats de Repertori i pràctica escènica del Conservatori Professional de 

Dansa 
 

En tots els anteriors casos, els encàrrecs tindran durades que oscil·laran entre les 
35 i les 200 hores, i retribucions totals que no excediran en cap cas l’import del 
contracte menor. 
 
El total de contractes proposats al POA 2018/2019 mitjançant aquesta via és de 29. 
 

3. Verificació d’aspectes econòmics 
 
El càlcul del recursos econòmics destinats a la retribució del personal docent i de 
suport a la docència per a l’execució del POA 2018-2019 inclou: 
 

a. Els costos derivats de les retribucions de la plantilla destinada a les escoles 
i centres adscrits a l’IT que despleguen la formació reglada. 

 
b. Els costos derivats de l’oferta no reglada de l’IT, en la impartició dels títols 

superiors propis (Postgraus i Màsters), desplegats individualment o en 
conveni amb institucions universitàries.  

 
El total dels costos retributius previstos per al curs 2018-2019 és de 10.624.362,00€. 

 
Aquest import inclou les retribucions ordinàries i les càrregues socials, així com les despeses 
derivades de la consolidació de drets d’antiguitat. 
 
De cara al curs acadèmic 2018-2019, les despeses de capítol 1 pel que fa al personal docent i 
de suport a la docència s’incrementen d’un 3,85 % respecte de la despesa corresponent al curs 
2017-18. 
 
Aquest increment inclou els costos de creixement vegetatiu (retribucions derivades de 
l’antiguitat previstos per al conjunt d’empleats de la corporació).  
 
Cal afegir-hi però altres conceptes que concorren en la valoració de costos de personal del 
proper curs acadèmic, que poden estar indirectament relacionats amb increments d’activitat 
lectiva: 
 
a. La jornada lectiva setmanal del personal docent adscrit als centres públics d’ensenyament 

secundari, regulada pel Departament d’Ensenyament, ha estat establerta en 19 hores. Atès 
que l’anterior curs acadèmic l’esmentada jornada era de 20 hores, es produirà un increment 
de 182,5 h. lectives a l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
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Professional de Dansa, valorades en 16.241,00 €, equivalent al 4,12 % de l’esmentat 
increment global. 
 

b. El vigent acord sobre reducció lectiva al qual es pot acollir el personal docent major de 55 
anys comporta cada nou curs un petit increment d’hores, doncs no sempre resulta possible 
compensar la generació de vacants derivades de jubilacions amb aquest progressiu 
envelliment de la plantilla docent. De cara al curs 18/19, s’incrementen per aquest concepte 
un total de 463,75 h. lectives, per un import de 53.680,00 €, equivalent al 13,62 % de 
l’esmentat increment global. 
 

c.  La necessària revisió dels plans d’estudis de les dues escoles superiors, que ha de tenir 
lloc al llarg del curs 18/19, el desenvolupament de la nova titulació de FP que s’impartirà a 
l’ESTAE, i els treballs amb el Vicerectorat de la UB per a l’adscripció universitària, han 
motivat un increment d’hores destinades a encàrrecs, per un total de 625,70 h. i un import 
de 80.168,00 €, equivalent al 20,33 % de l’esmentat increment global. 
 

d. El nou curs es posaran en marxa dedicacions de nous responsables de gestió en àmbit 
acadèmic (articulació de projectes, serveis escènics, producció), així com la coordinació de 
nous itineraris de postgraus, que motivaran un increment en hores de càrrecs equivalent a 
130 h., per un import de 14.950,00€., equivalent al 3,79 % de l’esmentat increment global. 
 

e. D’altra banda, hi ha un concepte d’hores lectives que té un caràcter variable cada curs en 
funció del nombre d’alumnes matriculats a les escoles superiors, i en funció de quants d’ells 
es promouen acadèmicament. Es tracta de les hores destinades a la tutoria de treballs de fi 
de carrera i de treballs de fi del Màster. De cara al curs 18/19, aquest concepte produirà un 
increment d’hores lectives per un total de 304,25 h. lectives, amb un import de 27.075,00 €, 
equivalent al 6,87 % de l’esmentat increment global. 
 

f. El POA del curs 17/18 es va aprovar en una data (21 de juny de 2017) en què no era 
executiu l’increment salarial previst per als empleats públics. L’aplicació de l’1 % 
d’increment salarial, a aplicar al POA 18/19, té un import de 106.244,00 €, equivalent al 
26,95 % de l’esmentat increment global. 
 

g. La posada en funcionament del segon curs del Batxillerat sí determina un increment 
relacionat amb l’augment de lectivitat directa, per un total de 805 h. lectives, que tenen un 
import de 71.637,00 €, equivalent al 18,17 % de l’esmentat increment global. 
 

h. Finalment, l’increment associat a conceptes vegetatius com ara l’antiguitat dels empleats 
representa un import de 24.249,00 €, equivalent al 6,15 % de l’esmentat increment global. 

 
Les fluctuacions de càrregues lectives associades al POA 2018/2019 presenten increments i 
decrements respecte de les corresponents al curs anterior, depenent dels conceptes: 
 

1. Quant al decrement d’hores lectives, la motivació rau en els següents factors 
principals:   

 
a. El nombre de grups de 1r. curs d’Interpretació que es venen ofertant a l’Escola 

Superior d’Art Dramàtic (ESAD) va davallar d’un grup el curs 17/18, motiu pel 
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qual de cara al POA 18/19, el que havia de ser el corresponent grup de segon 
curs decau.  

 
b. Es redueixen les hores destinades a activitat vinculada a la condició de Centre 

de Referència Nacional que ostenta l’ESTAE. 
c. Es redueix un notable nombre d’hores de suport a la docència (s’elimina la 

prestació directa d’acompanyament musical a determinades assignatures) 
 

2. Quant a l’increment d’hores lectives, la motivació rau en els següents factors: 
 

a. Aparició ja esmentada del 2n. curs de Batxillerat 
 

b. Petit increment d’hores lectives al Conservatori Superior de dansa destinades a les 
pràctiques externes. 

 
c. Increment d’hores de la figura del Repetidor, que acompanya l’activitat formativa i 

els espectacles d’IT Dansa, degut a l’augment d’actuacions de la gira internacional. 
 

d. Increment discret d’hores lectives en el mòdul d’un postgrau. 
 
El total d’hores lectives que s’incrementen pels conceptes anteriors és de 210 h. 
La despesa econòmica derivada de l'aplicació del Pla d'Ordenació Acadèmica (POA) per import 
de 10.624.362,00 € i imputar-la, si les disposicions ho permeten,  al pressupost de despeses de 
l’Institut del Teatre:   
 

ESCOLES / CENTRES 2018 2019 2018-2019 

    

INSTITUT DEL TEATRE 3.541.454 7.082.908 10.624.362 

 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 

“El Pla d’Ordenació Acadèmica (d’ara endavant POA) és una eina organitzativa que sintetitza els 
instruments de descripció, gestió i execució de l’oferta educativa que presenta l’Escola i que relaciona 
cadascun dels continguts curriculars, agrupats en crèdits o mòduls, assignats als corresponents itineraris 
d’especialitat / curs, detallant-ne la temporalitat, la durada i l’agrupació d’alumnat, i eventualment la 
titularitat docent d’aquests. Determina l'oferta educativa a partir de les directrius dels decrets elaborats per 
l’administració educativa competent, i dels criteris adoptats en virtut de la discrecionalitat que correspon a 
l’Institut, d’acord amb els  articles 5 a 11 del Reglament General de l’Organisme. 
 
El procediment per a l’elaboració del POA és complex, atesa la particular idiosincràsia de l’àmbit acadèmic 
de l’organisme, i donades les actualitzacions normatives sobre els itineraris curriculars dels ensenyaments 
artístics que s’estan produint els darrers anys.  
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Aquesta complexitat es va agreujar els darrers anys a la vista de la situació econòmica en la què es 
trobava el país, i que va motivar que el govern espanyol portés a terme diferents iniciatives polítiques 
d’ordre econòmic per fer front als desequilibris financers que es van experimentant a partir de l’any 2008.  
 
Aquestes polítiques s’han posat de manifest en les darreres Lleis de Pressupostos de l’Estat, 
concretament,  el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, que aprova mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, contemplava la prohibició -per a 
l’any 2012- de la contractació de personal laboral temporal i de nomenaments de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins, llevat dels casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i 
inajornables que es restringirien als sectors, funcions i categories professionals que es consideren 
prioritaris o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. Aquesta limitació ha estat 
prorrogada per la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, 
per la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, per la Llei 
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, i posteriorment per la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.  
 
Malgrat la situació de millora de l’economia actual,  la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2017 continua definint altres restriccions sobre el personal al servei del 
sector públic com són, entre d’altres,  que les retribucions de personal no podran experimentar un 
increment global superior a l’1% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2016 o les limitacions i 
requisits per a la incorporació de nou personal en el sector públic. En aquesta darrera limitació, cal 
remarcar que s’ha ampliat els sectors i administracions que consideren prioritaris, entre elles, les 
administracions educatives. 
 
Actualment, la Llei de Pressupostos Generals 2018 continua en tramitació parlamentaria.   
 
La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit organitzatiu i en ús de la potestat organitzativa i del principi 
d’autonomia local, va aprovar un acord plenari en data 23 de febrer de 2012 mitjançant el qual delimitava 
el concepte de servei públic. Aquest acord afectava entre d’altres, a l’Institut del Teatre, en el sentit 
d’incloure’l dins dels serveis públics essencials de caràcter impropi corresponents a l’àmbit educatiu, i en 
concret, i pel que fa a l’àmbit docent de l’Institut del Teatre, limitar-lo al personal docent de formació 
reglada.  
 
Per posterior acord plenari de data 28 de juny de 2012 es va considerar inclosa dins d’aquesta 
consideració essencial també el personal docent de formació no reglada de l’Escola Superior de 
Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), del Postgrau de Perfeccionament -Companyia IT Dansa- i 
dels cursos de Postgrau i de Formació Continuada autofinançats, en els termes que en cada cas 
determinava el corresponent POA anual. 
 
Posteriorment, aquesta declaració de servei públic essencial en l’àmbit educatiu de l’Institut del Teatre va 
ser ampliada per decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 10 d’octubre de 2012, 
ratificat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 25 d’octubre de 2012, en el sentit de considerar com a 
servei públic essencial també el personal de suport a la docència integrat per instrumentistes (guitarristes, 
pianistes, percussionistes, cantants ...), intèrprets (actors/actrius i ballarins/ballarines) i altres professionals 
de diverses especialitats (fisioterapeutes, professionals d’atenció al gimnàs, d’atenció al vestuari, i 
auxiliars de manteniment i d’escenografia).  
 
Finalment, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en data 28 de febrer de 2013, va 
adoptar l’acord de mantenir la declaració de servei públic essencial en l’àmbit educatiu de l’organisme 
autònom Institut del Teatre, en el sentit de considerar com a servei públic essencial el desenvolupat pel 
personal docent de formació reglada i no reglada de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle (ESTAE), el Postgrau de Perfeccionament -Companyia IT Dansa- i els cursos de Postgrau i 
de Formació Continuada autofinançats, així com la tasca del personal de suport a la docència format per 
instrumentistes, intèrprets i altres professionals de diverses especialitats. 
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En virtut de tot això, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre (en sessió ordinària) de data 
24 de gener de 2018 (núm. registre 10/2018) es van aprovar els criteris i directrius per a l’elaboració del 
POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2018-19, de les Escoles  i Centres de l’Institut del 
Teatre. 
 
En conseqüència, i vistes les accions dutes a terme en el marc d’un intens, complex i dilatat procediment 
global i participatiu, tant per part dels departaments vinculats als estudis superiors com de les direccions 
de les Escoles de l’Institut del Teatre, per tal de lliurar a la Coordinació Acadèmica -segons el calendari de 
gestió pactat- el POA corresponent al curs acadèmic 2018-19, i un cop validat per aquesta i pel Servei de 
Gestió i Administració, i conformat per la Direcció General i per la Gerència de l’Organisme, es considera 
convenient proposar la seva aprovació juntament amb el cost econòmic que se’n deriva.  
 
El POA assegura, doncs, l’equitat en la relació de la càrrega i la capacitat individual entre els membres de 
la unitat docent, el respecte a les previsions contingudes a la relació de llocs de treball, a la corresponent 
àrea de coneixement, a les categories docents, a les dedicacions, a les tasques d’investigació i gestió i a 
l’especialitat dels docents respecte de les assignatures a impartir. En definitiva, de tot això es deriven els 
compromisos de dedicació docent de cada escola de l’Organisme: l’Escola Superior d’Art Dramàtic 
(ESAD), el Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle (ESTAE), i d’altres ensenyaments impartits reglats i no reglats. 
 
Vist l’informe emès per la Cap del Servei de Gestió i Administració de l’Institut del Teatre de data 22 de 
juny de 2018, el qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME 
 

Assumpte 
 
Proposta d’aprovació del Pla d’Ordenació Acadèmica de les escoles i centres adscrits a 
l’organisme autònom Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2018-2019. 
 
Antecedents 
 
L’elaboració del Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) parteix de tres eixos: 
 

- Paràmetres i criteris establerts per l’administració titular  
- Marc normatiu que regula la seva oferta i desplegament curriculars 
- Disposicions i especificacions en relació amb la gestió dels recursos humans de 

l’organisme 
 
1. Paràmetres i criteris establerts per l’administració titular  
 
Aprovació dels criteris i paràmetres d’elaboració del POA   
 
En data 24 de gener de 2018, la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar els criteris i 
paràmetres d’elaboració del POA de les escoles i centres adscrits a l’organisme per al curs 2018-
2019.  
 
Aquest conjunt de criteris i paràmetres aprovats per l’òrgan competent constituïen el marc per 
planificar, implementar i determinar tant el detall de l’oferta educativa que impartirà l’Institut del 
Teatre per al curs acadèmic 2018-2019 com la seva instrumentació a través dels recursos de què 
disposa l’organisme, amb la corresponent quantificació. 
 
Els criteris i paràmetres per a l’elaboració del POA contenen aspectes acadèmics, organitzatius, 
laborals, econòmics i normatius. En un context marcat per la contenció pressupostària, la 
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necessària aplicació de criteris de racionalització i de compliment normatiu, esdevé un instrument 
ineludible per a l’aplicació del que sense dubte constitueix l’eina de gestió acadèmica per 
antonomàsia: el POA. 
 
Al mateix temps, les dues escoles superiors adscrites a l’Institut del Teatre, l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic (ESAD), i el Conservatori Superior de Dansa (CSD), estan subjectes a diversos 
processos evolutius i d’avaluació, que van des de la implantació de l’espai europeu d’educació 
superior, amb la corresponent i necessària adaptació, en el seu dia, dels plans d’estudis,  
passant pel procés de verificació acadèmica que preveu l’autoritat educativa, fins als processos 
anuals d’avaluació de qualitat de l’ensenyament, en coordinació amb les autoritats i agències de 
l’àmbit de l’educació superior i universitària. Tots aquests processos comporten canvis evolutius i 
organitzatius, amb les corresponents dificultats associades a un període de contenció de 
recursos com el que vivim, però al mateix temps reforcen la necessitat del rigor en l’aplicació de 
paràmetres objectius de gestió.  
 
Les actuals directrius que s’apliquen a l’hora d’elaborar el POA, i que determinen els seus 
paràmetres laborals i acadèmics, emanen del vigent acord sobre Organització Laboral i 
Acadèmica a l’IT (“O.L.A.”), subscrit amb la representació social de l’organisme l’any 2005, i 
desenvolupat en algunes de les seves matèries mitjançant un altre acord entre els mateixos 
interlocutors, subscrit l’any 2007. 
 
Ateses les novetats del marc normatiu en àmbit acadèmic i també en l’àmbit laboral, que s’han 
esdevingut amb posterioritat a les dates referides al paràgraf anterior, la voluntat de la Direcció 
de l’Institut és revisar aquests acords, per adaptar-los a la realitat acadèmica i laboral que els 
ensenyaments artístics ostenten arreu de l’espai europeu d’ensenyaments superiors, i que 
algunes de les institucions universitàries ja han anat implantant.  En aquest sentit, durant el curs 
acadèmic 2014/15 va ser presentat un esborrany per al nou marc en àmbit laboral i acadèmic 
(“N.O.L.A.”), la negociació del qual de moment es troba ajornada.  
 
Tanmateix, i a petició dels interlocutors socials, durant el present curs s’està duent a terme una 
revisió del vigent acord sobre Organització Laboral i Acadèmica esmentat anteriorment, que tan 
bon punt estigui tancat determinarà eventuals modificacions i ajustaments de directrius i 
condicions de naturalesa laboral, organitzativa i acadèmica, que s’adaptaran al mateix, amb 
efectes del POA immediatament posterior. 
 
L’adaptació esmentada, que ha d’afectar principalment l’àmbit dels ensenyaments superiors de 
l’IT per a la seva adaptació al context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, però també la 
derivada de les noves realitats acadèmiques que afecten itineraris formatius de nivell 
professional, de les revisions dels plans d’estudis, així com de les funcions en evolució pel que fa 
al personal de suport a la docència, tindrà incidència en els actuals paràmetres: 

 
- Catàleg de llocs de treball docents 
- Tipologies docents 
- Tipologies contractuals 
- Perfil de tasques que configuren la jornada 

 
El principi del procés d’elaboració del POA aposta per la consolidació i projecció de la plantilla 
docent i de suport a la docència, mitjançant mecanismes com ara la selecció i provisió (i aquí 
prenen total transcendència els perfils docents associats a les bases); els mecanismes 
d’avaluació (períodes de prova, informes de la Direccions acadèmiques, processos anuals 
d’avaluació de la qualitat pedagògica,...); la Carrera Professional; l’aplicació dels requisits de 
titulació, d’acord amb els requisits normatius de l’administració competent. 
 
A partir dels anteriors principis van ser establerts els criteris i paràmetres aprovats per la Junta de 
Govern. 
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Oferta educativa  i de places  
 
L’oferta d’estudis que realitza l’Institut del Teatre està sotmesa a l’aprovació de les diverses 
autoritats educatives i de l’administració titular, la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, l’oferta de places que la institució realitza per als diversos programes i itineraris 
s’aprova amb caràcter anual per la Junta de Govern de l’Institut. En relació amb el curs acadèmic 
2018-2019, i per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en data 14 de març de 2018 
(núm. registre 40/2018), es va aprovar l’oferta de places de les escoles adscrites a l’Institut del 
Teatre.  
 
En relació amb l’oferta d’ensenyaments no reglats, és també la Junta de Govern de l’organisme 
qui aprova els títols superiors propis autofinançats, en conveni amb les institucions universitàries 
corresponents, així com l’oferta de formació continuada autofinançada i els cicles formatius 
inicials de l’Escola Superior de Tècnics de les Arts de l’Espectacle (ESTAE)  
 
Tant l’oferta educativa com la de places per als diversos programes són òbviament el 
condicionant de base de l’elaboració del POA. 
 
2. Marc normatiu que regula l’oferta i desplegament curriculars de l’Institut del Teatre 
 
Ordenacions curriculars i Plans d’Estudis 
 
L’oferta educativa que despleguen les escoles i centres de l’Institut del Teatre s’imparteix, pel que 
fa als ensenyaments reglats, a l’ESAD, el CSD i l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / 
Conservatori Professional de Dansa, (EESA/CPD) i pel que fa als homologats, a l’ESTAE. 
 
Cadascuna de les escoles articula la seva oferta a partir del marc curricular que, en el cas dels 
ensenyaments reglats, regulen respectivament les següents normes: 
 

- Ensenyaments artístics superiors (ESAD i CSD): Decret 85/2014, de 10 de juny, dels 
ensenyaments artístics superiors. 

 
- Continguts bàsics del Pla d’estudis de l’ESAD:  Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, 

pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en 
Art Dramàtic establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

 
- Pla d’Estudis de l’ESAD de l’Institut del Teatre: Resolució ENS/1547/2014, de 23 de 

juny, per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol 
superior d’art dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre. 

 
- Continguts bàsics del Pla d’Estudis del CSD: Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, pel 

qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau en 
Dansa establerts a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

 
- RD 1614/2009 de 26 d’octubre, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006 en el marc de 
l’Espai Europeu de l’Educació Superior. 

 
- Reial Decret 85/2007, de 26 de gener, mitjançant el qual es fixen els aspectes bàsics del 

currículum dels ensenyaments professionals de dansa regulats per la LOE. 
 

- Reial Decret 898/2010, de 9 de juliol, mitjançant el qual es modifica el Reial Decret 
85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels 
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ensenyaments professionals de dansa regulats per la Llei 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació.  
 

- Pla d’Estudis del CSD de l’Institut del Teatre: Resolució ENS/1548/2014, de 23 de juny, 
per la qual s’aprova el pla d’estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol 
superior de dansa del Centre Superior de Dansa de l’Institut del Teatre. 

 
- Ordenació curricular dels ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) que 

imparteix l’EESA/CPD: decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.  

 
- Ordenació curricular dels ensenyaments de dansa professional que imparteix 

l’EESA/CPD: Decret 24/2008 de 29 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de 
dansa de grau professional i se’n regula la prova d’accés. 

 
- Ensenyaments de Batxillerat: La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, entre d’altres 

aspectes,  desenvolupa l'organització de l'ensenyament i el desplegament curricular en 
totes les etapes i modalitats educatives, i en concret, al seu article 61 descriu el 
Batxillerat. El Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments del batxillerat. 

 
A partir de les ordenacions curriculars establertes oficialment per les administracions competents, 
les Escoles elaboren els respectius plans i programes d’estudis, els quals contenen les 
especificacions relatives a: estructura de cursos, assignatures, plans docents, hores totals per 
assignatura, especialitats, grups, ràtios d’alumnes i calendarització.  Pel que fa a les escoles 
superiors, els plans d’estudis estableixen a més l’equivalència en crèdits ECTS (European Credit 
Transfer System, que permet la transferència i homologació a nivell europeu), l’especificació 
d’hores presencials i d’hores de treball autònom supervisat de l’alumne, la tipologia 
d’assignatures (teòriques, pràctiques, formació bàsica, obligatòries d’itinerari i/o especialitat, 
optatives, etc...) i l’adscripció als respectius departaments.  
 
En relació amb el Pla d’Ordenació Acadèmica per al curs 18/19 de l’Escola d’Ensenyament 
Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa, que desplega el seu projecte singular 
d’integració dels estudis reglats d’educació secundària obligatòria, així com la recent 
implementació de l’oferta dels estudis de Batxillerat d’Arts en aquest centre a partir del curs 
17/18, per acord de la Junta de Govern de l’organisme, adoptat en sessió ordinària el dia 19 
d’abril de 2017 (núm. registre 27/2017). De cara al POA 18/19, es desplegarà doncs el segon 
curs del Batxillerat d’Arts. 
 
Proves d’accés i demanda 
 
En relació amb l’oferta d’estudis i de places per als diferents programes, es programen i 
dissenyen les proves d’accés als ensenyaments que imparteixen les escoles de l’Institut: estudis 
superiors d’art dramàtic, estudis superiors de dansa, estudis professionals de dansa i estudis 
tècnics de l’ESTAE.  
 
Les esmentades proves d’accés estan regulades per la Resolució ENS/501/2018, de 14 de març, 
per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a 
l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2018-2019, per la Resolució 
ENS/330/2018, de 26 de febrer, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als 
ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2018-2019, per la Resolució 
ENS/603/2017, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula 
d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els 
diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-19  i pel procediment per a 
l’admissió als ensenyaments de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre per 
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al curs 2018-2019 i els criteris per a l’avaluació dels preinscrits als estudis de tècniques de les 
arts de l’espectacle aprovats per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre data 14 de 
març de 2018 (núm registre 44/2018).   
 
Els resultats de les diverses proves d’accés, que es convoquen preveient també les respectives 
especialitats, conformen l’estructura de la demanda consolidada, i en conseqüència modulen 
l’agrupament per cursos i grups. Aquesta estructura té també directa incidència en l’elaboració 
del POA. 
 
Procés de verificació dels títols superiors  
 
En relació amb el procés d’homologació previst per les autoritats europees respecte de les 
institucions que imparteixen estudis superiors, les dues escoles d’educació superior adscrites a 
l’Institut del Teatre, ESAD i CSD, han estat subjectes, com és el cas de les Universitats, a un llarg 
i exigent procés de verificació dels respectius títols educatius que emeten a favor de l’alumnat 
que supera els seus itineraris d’estudis reglats (programa Verifica).  
 
L’esmentada verificació avala de manera oficial per l’autoritat autonòmica competent en matèria 
educativa un seguit de paràmetres elevats per les escoles: la denominació de l’esmentat títol, la 
consolidació de l’oferta i demanda, la càrrega lectiva i els requisits de matriculació, la justificació 
de la implantació del títol i de les especialitats i itineraris que es proposen, l’interès acadèmic i 
professional, la demanda potencial, l’àrea d’influència dels estudis, els objectius i competències 
dels títols, els perfils professionals, les competències a assolir per part de l’alumnat, els criteris 
d’admissió, la descripció detallada de les matèries i assignatures, els recursos humans i 
materials, les garanties de supervisió, avaluació i millora de la qualitat, la regulació de les 
pràctiques, els programes de mobilitat i el calendari d’implantació, com a ítems generals. 
 
Cal esmentar que ambdues escoles van obtenir en el seu dia el vist i plau complet per part de la 
Generalitat de Catalunya en aquest procés de verificació, que es va renovant de manera 
periòdica en els successius cursos acadèmics.  
 
A banda de l’esmentat procés, les escoles superiors adscrites a l’Institut del Teatre participen en 
el procés continuat d’avaluació de la qualitat (programa Audit,) que acredita l’avaluació de qualitat 
a la qual estan obligats per l’article  46.2. de la LOE i per l’article 19 del RD 1614/2009 de 26 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la 
Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació. Aquest procés és coordinat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’Agència de Qualitat 
Universitària.  
 
Les especificacions i elements establerts per aquest procés, en relació amb els requisits docents, 
organitzatius i d’infraestructures condicionen també el POA. 
 
3. Disposicions i especificacions en relació amb la gestió dels recursos humans de 
l’Organisme, per vinculació amb les adoptades per al conjunt d’empleats/-ades de la 
Diputació de Barcelona 
 
L’acord de Ple de la Diputació de Barcelona, de 23 de febrer de 2012, determina els serveis 
públics essencials i prioritaris de caràcter propi de la Diputació de Barcelona i dels seus 
organismes, en el marc de les mesures instades pel  Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció 
del dèficit públic.  
 
L’article 3 de l’esmentat acord estableix que amb caràcter bàsic no es procedirà durant l’any 2012 
a la contractació de personal temporal ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins, llevat de casos excepcionals. Els esmentats supòsits contemplen la 
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cobertura de necessitats urgents i inajornables, que a més es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis 
públics essencials. Aquesta limitació va ser prorrogada per la Llei 17/2012, de 27 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, per la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, per la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, i posteriorment per la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.   
 
Malgrat la situació de millora de l’economia actual,  la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2017 continua definint altres restriccions sobre el personal al servei 
del sector públic com són, entre d’altres,  que les retribucions de personal no podran 
experimentar un increment global superior a l’1% respecte de les vigents a 31 de desembre de 
2016 o les limitacions i requisits per a la incorporació de nou personal en el sector públic. En 
aquesta darrera limitació, cal remarcar que s’ha ampliat els sectors i administracions que 
consideren prioritaris, entre elles, les administracions educatives. 
 
Actualment, la Llei de Pressupostos Generals 2018 continua en tramitació parlamentaria.   
 
L’apartat 1.3. de l’esmentat acord estableix l’aplicació del Reial Decret a la Diputació de 
Barcelona, detallant que la norma general de prohibició no fixa cap tipus de restricció pel que fa a 
la modalitat d’interinitat o de contractació temporal, preveient l’excepció esmentada en el paràgraf 
anterior. 
 
En data 28 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona declarava inclosa dins la 
consideració de servei públic essencial en l’àmbit educatiu, el personal docent de formació no 
reglada, d’acord amb el POA anual corresponent a l’oferta educativa de l’Institut del Teatre. 
 
El mateix Ple de la Diputació de Barcelona aprovava en data 25 d’octubre de 2012  l’ampliació de 
la declaració de servei públic essencial, en l’àmbit educatiu de l’Institut del Teatre, en el sentit 
d’incloure  -a més del personal docent-  el personal de suport a la docència format per 
instrumentistes, intèrprets i altres professionals de diverses especialitats, i en concret: 

  
Finalment, en data 27 de juny de 2013 la Corporació adopta l’Acord sobre els criteris per a la 
gestió de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona. Aquest acord preveu, a 
banda de les disposicions detallades en els paràgrafs anteriors, les adoptades en el marc del Pla 
d’estabilitat per al personal no fix de la corporació, aprovat per la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes el 19 d’octubre de 2012, que es van traduir en la renovació dels nomenaments 
de personal interí “fora plantilla”, per períodes d’un any, com a mínim, quan no estiguin vinculats 
a causes de substitució de personal amb dret a reserva de lloc de treball o a programes 
determinats amb data de finalització certa. 
 
En el marc de les anteriors disposicions s’ha vingut elaborant la proposta de POA, la qual s’ha 
anat adaptant també a les condicions establertes per la normativa posterior i per a les 
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instruccions que en matèria pressupostària emeten anualment les corresponents administracions 
competents. 
 
Equips directius de les escoles i càrrecs acadèmics   
 
La present proposta de POA integra també els efectes dels processos d’elecció i constitució de 
les Direccions de les escoles adscrites a l’Institut del Teatre (l’ESAD, el CSD, l’EESA/CPD) així 
com els centres territorials (Centre Territorial d’Osona i Centre Territorial del Vallès). La 
composició dels respectius equips directius té, com a conseqüència de l’aplicació de la 
descàrrega lectiva dels òrgans unipersonals de govern i de coordinació de cadascun dels equips, 
un directe reflex en el POA. 
 
D’altra banda, i en el moment d’elevar aquesta proposta de POA per al curs 18/19, està 
concloent el procés de relleu i renovació del mandat de l’equip directiu de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa. Al llarg del curs 17/18, 
l’actual equip ha estat sota la direcció d’un equip nomenat amb caràcter extraordinari, segons el 
que preveu la base 3.11 b) de les Bases reguladores del procés de selecció, nomenament i 
cessament del director o directora de les Escoles Superiors i de les Escoles Professionals de 
l’Organisme autònom Institut del Teatre, aprovades per la Junta de Govern de l’Organisme en 
data 22/11/2017 (número de registre 175/2017). Els nomenaments del nou equip sorgit de 
l’esmentat procés tindran efectes d’1 de setembre de 2018, i en conseqüència condicionaran 
també el POA 18/19 en el sentit expressat a l’anterior paràgraf.   
 
Conclusions 
 
La proposta de POA que s’eleva per a la seva aprovació, si escau, és la conseqüència d’un 
procés, d’una banda, d’aplicació dels diferents aspectes detallats a l’anterior epígraf 
d’antecedents; d’una altra, de la verificació del compliment d’elements que s’agrupen sota tres 
dimensions: 
 
1. Verificació de compliment dels criteris i paràmetres aprovats per la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre, per a l’elaboració del POA 2018-2019. 
 
D’acord amb la informació assenyalada a l’apartat 1. dels Antecedents, ha estat verificat el 
compliment de la totalitat dels punts indicats al Dictamen aprovat el 24 de gener de 2018 per la 
Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en relació amb els criteris i paràmetres d’elaboració del 
POA 2018-2019, i indicats a continuació: 
 

h. Les normes de gestió que garanteixin l’assignació lectiva completa, amb la identificació 
quan correspongui de les corresponents descàrregues lectives per exercici de càrrec o 
d’encàrrec.  

 
i. El respecte a les tipologies docents i de suport a la docència establertes a l’Acord 

subscrit l’any 2005 amb la representació social quant a l’Ordenació Laboral i Acadèmica, 
i als acords complementaris subscrits l’any 2007.  

 
j. La identificació clara i exhaustiva de les substitucions de les descàrregues lectives i els 

corresponents efectius que ostenten la condició de substituts. 
 
k. L’aplicació dels requisits de titulació previstos pel RDL 303/2010 de 15 de març, i la 

corresponent restricció en l’assignació lectiva i en l’exercici de determinats càrrecs 
acadèmics, supervisada per la Inspecció del Departament d’Ensenyament. 

 
l. Els criteris d’assignació lectiva de l’oferta de Màsters i de Postgraus. 
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m. Les rotacions contractuals de determinades figures de suport a la docència.  
 
n. L’assignació de les direccions musicals. 
 

2. Verificació d’aspectes relatius a la dotació de Recursos Humans 
 
A banda dels aspectes contemplats als anteriors punts b., d. i g., i dels condicionants expressats 
pels acords plenaris assenyalats a l’apartat 3., ha estat verificada l’assignació dels recursos 
necessaris per donar compliment i cobertura a la totalitat de l’oferta educativa de l’Institut del 
Teatre mitjançant: 
 

h. La plantilla de personal funcionari de carrera i de personal laboral fix és de 69 
efectius. Respecte del curs acadèmic 2017-2018, aquesta plantilla ha experimentat 
un decrement com a conseqüència de les jubilacions produïdes en el si de la 
mateixa.  

 
i. Al final del curs acadèmic 2017-2018, el nombre de vacants     acumulades, incloent 

el personal docent i el personal de suport a la docència, serà de 10 places. Al llarg 
del curs acadèmic 2018/2019, s’hauran generat un total de 6 vacants més. 

 
j. Un cop identificades les necessitats derivades del POA per al curs 2018-2019, i 

principalment en relació amb l’aparició del segon curs de Batxillerat, es proposa 
cobrir un total de 4 places de personal docent, d’entre les vacants esmentades. En 
canvi, i fruït de la nova assignació lectiva, caldrà amortitzar 1  plaça en plantilla d’un 
efectiu, per la qual cosa l’increment net resultant serà de 3 places. De les 4 noves 
places, 1 serà a jornada completa i 3 a jornada parcial .  

 
Es proposa d’igual manera, i en tant no s’hagi produït la nova revisió dels plans 
d’estudis de les dues escoles superiors, no amortitzar definitivament les restants 
vacants per tal de poder donar resposta a les eventuals fluctuacions en l’assignació 
lectiva i a l’adequació als diferents perfils.  

 
k. La plantilla temporal del personal docent i de suport a la docència està dotada amb 

un total de 84 places en règim laboral i situació d’interinitat fins a provisió o 
amortització.  

 
l. La substitució de les hores lectives de personal fix que té una descàrrega per 

exercici d’un càrrec acadèmic o per qualsevol altra causa, és assignada al conjunt 
del personal docent i de suport a la docència que té una relació contractual 
d’interinitat per substitució, amb clara identificació del titular i de la causa de la 
mateixa. En total, de cara al POA 2018/2019 hi haurà 92 empleats en aquesta 
situació. 

 
m. La cobertura de les necessitats derivades del compliment i aplicació de les 

ordenacions curriculars i els plans d’estudis descrits a l’apartat 2, i en aplicació dels 
Acords d’organització laboral i acadèmica subscrits els anys 2005 i 2007, i 
assenyalant-ne la tipologia de personal per donar cobertura a un seguit de 
casuístiques que es detalla tot seguit: 

 
- Oferta d’assignatures optatives de les escoles reglades; 
- Formació continuada no reglada i autofinançada de l’ESTAE; 
- Cicles de formació inicial de l’ESTAE; 
- Cobertura del suport a la docència assignat a intèrprets, i als especialistes no 

docents; 
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Totes aquestes situacions es cobreixen mitjançant personal fora de plantilla que té 
vinculacions temporals per al període màxim del curs 2018-2019, o per a períodes 
inferiors. 

 
En aplicació de la resolució de l’expedient 8/1642984/07 per part de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de Barcelona, i pel que fa als efectius de personal docent 
fora de plantilla, totes les places tenen assignades dedicacions en matèries de 
formació bàsica o obligatòries, inferiors al terç de la jornada de referència del 
personal docent. 

 
El total d’efectius fora de plantilla és de 107 casos, amb jornades generalment molt 
reduïdes, que en qualsevol cas i com a màxim, veuen resolta la seva relació 
contractual a la fi de cada curs acadèmic, i eventualment renovada amb l’inici del 
següent, si escau i a partir del nou pla d’ordenació acadèmica.  

 
n. Des de l’any 2008, en què va ser sotmès a una valoració per part del serveis de 

recursos humans i dels serveis d’intervenció, es venien tramitant en certs supòsits 
col·laboracions de personal extern que no depassaven un determinat límit d’hores 
(dos blocs màxims de 45 hores per persona i curs). Aquests col·laboracions 
consistien en activitats que completen la docència ordinària, la casuística de les 
quals es detalla tot seguit: 

 
- Masterclasses, conferències, ponències, seminaris o similars 
- Ajudanties de tallers, assignatures (vestuari, il·luminació, escenografia... ) 
- Suport a la docència (intèrprets, altres especialistes tècnics – com ara càmeres-, 
... ) 
- Participació en actes institucionals (com ara l’acte d’inauguració de curs, o altres) 
- Mòduls aïllats de docència en Màsters i Postgraus 

 
A partir del curs acadèmic 2015/2016, les instruccions proporcionades al conjunt 
d’escoles i centres de l’Institut en relació amb les col·laboracions docents, preveuen 
que el màxim d’hores per persona i curs es limiti a 34 hores, i s’ha tipificat les 
diferents casuístiques que no podran cursar-se sota aquesta modalitat: 
 
- Substitució derivada de baixa mèdica. En aquest supòsit, la fórmula de 

contracte laboral serà d’interinitat per substitució 
- Impartició d’assignatures obligatòries o part d’obligatòries. La fórmula 

adequada serà la cobertura amb professorat de l’Institut o amb contractació 
laboral externa, previ procés reglamentari de selecció. 

- Impartició d’assignatures optatives. Excepte casos molt excepcionals i 
degudament argumentats, la fórmula de cobertura serà amb professorat de 
l’Institut o amb contractació laboral externa, previ procés reglamentari de 
selecció. 

 
Igualment, s’estableix un seguit de paràmetres i requeriments: 
 
- Durada de la col·laboració fins a 15 dies 
 
- No ha de generar alta d’usuari (correu electrònic, accés a la xarxa, targeta d’accés 
als espais, etc) 
 
- No tindran al seu càrrec l’avaluació de l’alumnat i en conseqüència no  podrà 
acreditar aquesta activitat amb la corresponent signatura d’actes. 
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Per al curs 2018/2019, el nombre de col·laboradors docents previstos al POA que es sotmet 
a aprovació és de 94. 
 

i. Un dels trets principals d’aquest nou context d’implantació del nou Espai Europeu 
d’Educació Superior, és que una part important del currículum d’aquests estudis ha 
de ser impartit per docents que no mantindran una relació estable amb l’organisme. 
En primer lloc, degut a que es tracta d’una oferta subjecta a demanda (parlem de 
l’optativitat del Grau, o bé dels itineraris de Màsters i Postgraus), que no hauria de 
suposar una hipoteca per a la plantilla de recursos humans.  

 
En segon lloc, però no menys important, perquè resulta adient i imprescindible que aquesta 
plantilla estigui en una bona part conformada per personal extern, de prestigi, molt 
especialitzat, que és el que atrau la pròpia demanda.  

 
Pels motius expressats, amb anterioritat a l’any 2012, l’Institut del Teatre venia subscrivint 
igualment relacions contractuals no laborals, que podríem denominar de serveis 
professionals, amb personal de reconegut prestigi nacional o internacional, el perfil del qual 
requeria, tal i com s’esmentava als paràgrafs precedents, d’una especificitat que la selecció 
ordinària i concorrent del mateix no pot proporcionar. Es tractava de figures convidades que 
no mantenien una estreta relació acadèmica ni docent amb els centres titulars, ni 
desplegaven la lectivitat en els mateixos termes en què ho fa el personal docent de plantilla 
(no tenen assignades responsabilitats d’avaluació, ni d’elaboració de materials curriculars, ni 
de tutoria, ni de confecció o desenvolupament dels plans d’estudis, etc...).  
 
Amb els canvis produïts en el marc de la norma relativa als contractes de l’administració 
pública, a partir de l’any 2012 es va deixar de subscriure aquesta mena de contractes. Un 
cop elevada des de l’organisme la consideració respecte de la necessitat de recórrer a 
aquesta mena d’instruments contractuals per a determinats supòsits, en data 16 de 
desembre de 2015, la Junta de Govern de l’organisme aprovava un dictamen mitjançant el 
qual restava assabentada de la nota emesa per la Direcció de Serveis de RRHH, favorable a 
la regulació dels supòsits següents, mitjançant contractes de serveis professionals. Aquesta 
nota va ser modificada en data 21 de desembre de 2017:  
 
- Matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades dels actuals plans d’estudis 

de les escoles. Es tracta de modalitats pràctiques per a les què es selecciona el perfil 
d’un professional prestigiós i de renom. 

- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus. Dins l’oferta de l’Institut, alguns d’aquests 
rols seran encomanats a personal de plantilla, però altre seran de caràcter extern, per 
les mateixes causes adduïdes sals paràgrafs precedents.  

- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus 
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa 
- Convidats de Repertori i pràctica escènica del Conservatori Professional de Dansa 

 
  

En tots els anteriors casos, els encàrrecs tindran durades que oscil·laran entre les 35 i les 
200 hores, i retribucions totals que no excediran en cap cas l’import del contracte menor. 
 
El total de contractes proposats al POA 2018/2019 mitjançant aquesta via és de 29. 
 

3. Verificació d’aspectes econòmics 
 
El càlcul del recursos econòmics destinats a la retribució del personal docent i de suport a la 
docència per a l’execució del POA 2018-2019 inclou: 
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c. Els costos derivats de les retribucions de la plantilla destinada a les escoles i 
centres adscrits a l’IT que despleguen la formació reglada. 

 
d. Els costos derivats de l’oferta no reglada de l’IT, en la impartició dels títols superiors 

propis (Postgraus i Màsters), desplegats individualment o en conveni amb 
institucions universitàries.  

 
El total dels costos retributius previstos per al curs 2018-2019 és de 10.624.362,00€. 
 Aquest import inclou les retribucions ordinàries i les càrregues socials, així com les despeses 
derivades de la consolidació de drets d’antiguitat.  
 
De cara al curs acadèmic 2018-2019, les despeses de capítol 1 pel que fa al personal docent i de 
suport a la docència s’incrementen d’un 3,85 % respecte de la despesa corresponent al curs 
2017-18. 
 
Aquest increment inclou els costos de creixement vegetatiu (retribucions derivades de l’antiguitat 
previstos per al conjunt d’empleats de la corporació).  
 
Cal afegir-hi però altres conceptes que concorren en la valoració de costos de personal del 
proper curs acadèmic, que poden estar indirectament relacionats amb increments d’activitat 
lectiva: 
 

i. La jornada lectiva setmanal del personal docent adscrit als centres públics 
d’ensenyament secundari, regulada pel Departament d’Ensenyament, ha estat 
establerta en 19 hores. Atès que l’anterior curs acadèmic l’esmentada jornada era de 20 
hores, es produirà un increment de 182,5 h. lectives a l’Escola d’Ensenyament 
Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa, valorades en 16.241,00 €, 
equivalent al 4,12 % de l’esmentat increment global. 
 

j. El vigent acord sobre reducció lectiva al qual es pot acollir el personal docent major de 
55 anys comporta cada nou curs un petit increment d’hores, doncs no sempre resulta 
possible compensar la generació de vacants derivades de jubilacions amb aquest 
progressiu envelliment de la plantilla docent. De cara al curs 18/19, s’incrementen per 
aquest concepte un total de 463,75 h. lectives, per un import de 53.680,00 €, equivalent 
al 13,62 % de l’esmentat increment global. 
 

k.  La necessària revisió dels plans d’estudis de les dues escoles superiors, que ha de tenir 
lloc al llarg del curs 18/19, el desenvolupament de la nova titulació de FP que s’impartirà 
a l’ESTAE, i els treballs amb el Vicerectorat de la UB per a l’adscripció universitària, han 
motivat un increment d’hores destinades a encàrrecs, per un total de 625,70 h. i un 
import de 80.168,00 €, equivalent al 20,33 % de l’esmentat increment global. 
 

l. El nou curs es posaran en marxa dedicacions de nous responsables de gestió en àmbit 
acadèmic (articulació de projectes, serveis escènics, producció), així com la coordinació 
de nous itineraris de postgraus, que motivaran un increment en hores de càrrecs 
equivalent a 130 h., per un import de 14.950,00€., equivalent al 3,79 % de l’esmentat 
increment global. 
 

m. D’altra banda, hi ha un concepte d’hores lectives que té un caràcter variable cada curs 
en funció del nombre d’alumnes matriculats a les escoles superiors, i en funció de 
quants d’ells es promouen acadèmicament. Es tracta de les hores destinades a la tutoria 
de treballs de fi de carrera i de treballs de fi del Màster. De cara al curs 18/19, aquest 
concepte produirà un increment d’hores lectives per un total de 304,25 h. lectives, amb 
un import de 27.075,00 €, equivalent al 6,87 % de l’esmentat increment global. 
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n. El POA del curs 17/18 es va aprovar en una data (21 de juny de 2017) en què no era 
executiu l’increment salarial previst per als empleats públics. L’aplicació de l’1 % 
d’increment salarial, a aplicar al POA 18/19, té un import de 106.244,00 €, equivalent al 
26,95 % de l’esmentat increment global. 
 

o. La posada en funcionament del segon curs del Batxillerat sí determina un increment 
relacionat amb l’augment de lectivitat directa, per un total de 805 h. lectives, que tenen 
un import de 71.637,00 €, equivalent al 18,17 % de l’esmentat increment global. 
 

p. Finalment, l’increment associat a conceptes vegetatius com ara l’antiguitat dels empleats 
representa un import de 24.249,00 €, equivalent al 6,15 % de l’esmentat increment 
global. 

 
Les fluctuacions de càrregues lectives associades al POA 2018/2019 presenten increments i 
decrements respecte de les corresponents al curs anterior, depenent dels conceptes: 
 

1. Quant al decrement d’hores lectives, la motivació rau en els següents factors principals:   
 

a. El nombre de grups de 1r. curs d’Interpretació que es venen ofertant a l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic (ESAD) va davallar d’un grup el curs 17/18, motiu pel 
qual de cara al POA 18/19, el que havia de ser el corresponent grup de segon 
curs decau.  
 

b. Es redueixen les hores destinades a activitat vinculada a la condició de Centre 
de Referència Nacional que ostenta l’ESTAE. 

c. Es redueix un notable nombre d’hores de suport a la docència (s’elimina la 
prestació directa d’acompanyament musical a determinades assignatures) 

 
2. Quant a l’increment d’hores lectives, la motivació rau en els següents factors: 

 
a. Aparició ja esmentada del 2n. curs de Batxillerat 

 
b. Petit increment d’hores lectives al Conservatori Superior de dansa destinades a 

les pràctiques externes. 
 

c.  Increment d’hores de la figura del Repetidor, que acompanya l’activitat 
formativa i els espectacles d’IT Dansa, degut a l’augment d’actuacions de la gira 
internacional. 
 

d. Increment discret d’hores lectives en el mòdul d’un postgrau. 
 

El total d’hores lectives que s’incrementen pels conceptes anteriors és de 210 h. 
 

Vist l'art. 16  1.3. a) de l'Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona, i 
l'art. 19 1.3. a) del Conveni Col·lectiu, els quals disposen que per a cada curs escolar, d'acord amb les 
necessitat de cada centre docent i mitjançant les ordenacions acadèmiques es determinaran les 
distribucions de les dedicacions setmanals del personal docent. 
  
Vista la proposta aportada per la Coordinació Acadèmica del Pla d'Ordenació Acadèmica que es presenta 
per al proper curs acadèmic 2018-19. 
 
Vist l'art. 12.h) dels vigents Estatuts de l'Institut del Teatre, pel qual correspon a la Junta de Govern 
l'aprovació de l'ordenació acadèmica anual. 
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Per tot això, i a proposta del Gerent i de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, integrat per les diverses 
escoles i centres per al curs 2018-2019 (annex I). 
 
Segon.- INFORMAR de la previsió de despesa econòmica derivada de l'aplicació del Pla d'Ordenació 
Acadèmica (POA) per import de 10.624.362,00 € i imputar-la, si les disposicions ho permeten,  al 
pressupost de despeses de l’Institut del Teatre:   
 

ESCOLES / CENTRES 2018 2019 2018-2019 

    

INSTITUT DEL TEATRE 3.541.454 7.082.908 10.624.362 

 
Tercer.- FACULTAR a la Presidència de l’Institut del Teatre per a l’aprovació de les diferents propostes de 
modificació del Pla d’Ordenació Acadèmica que es plantegin, sempre i quan no comportin increment 
econòmic, tot donant compte de les mateixes en les següents sessions de la Junta de Govern d’aquest 
organisme. 
 
Quart.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir del dia 1 de setembre de 2018.” 
 

 
 
 
ANNEX I AL DICTAMEN APROVACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE, INTEGRAT PER DIVERSES ESCOLES I CENTRES PER AL 
CURS 2018-2019, AIXÍ COM EL SEU COST ECONÒMIC. 
 
INSTITUT DEL TEATRE 
 

RESUM ECONÒMIC COMPARATIU DEL PLA D'ORDENACIÓ ACADÈMICA 

    ESCOLA / CENTRE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

TOTAL 10.024.231 10.230.117 10.624.362 

    % 1,87% 2,05% 3,85% 

IMPORT 
 

394.244,00 € 
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� L’Annex que es refereix a la proposta d’aprovació el Pla d’Ordenació 
Acadèmica de l’IT, integrat per diverses escoles i centres per al curs 2018-
19, així com el seu cost econòmic, s’acompanya com annex al final de la 
present acta. 

 
 
11. Dictamen que proposa aprovar el protocol per a la prevenció, detecció i 

actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o 
identitat de gènere, en l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre. 

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació el protocol per a la 
prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació 
sexual i/o identitat de gènere, en l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre. 
 
Els articles 14 i 15 de la Constitució Espanyola proclamen el principi d’igualtat davant la llei i 
la prohibició de discriminació d’una banda, i el dret a la integritat física i moral, d’altra. 
Aquests drets fonamentals comporten el dret de totes les dones i homes de l’Institut del 
Teatre a no ser discriminats per raó del sexe o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social, així com el dret a no ser sotmeses o sotmesos a tractes degradants, i 
obliguen, així mateix, a totes les dones i homes de l’Institut del Teatre a tractar les persones 
amb les quals es relacionen per motius formatius i laborals  (alumnes, empleats i empleades, 
proveïdors i proveïdores, col·laboradors i col·laboradores externs, etc.) amb respecte i a 
col·laborar perquè tothom sigui respectat. 
 
Per aconseguir aquests propòsits, l’Institut del Teatre demana que cadascuna de les persones 
de l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre d’altres i aquelles que exerceixen 
funcions formatives, assumeixin les seves responsabilitats:  
 
• Fent tot el possible per prevenir comportaments i actituds constitutius d’assetjament sexual, 

per raó de sexe, i per identitat de gènere i orientació sexual. 
• Actuant, en aquestes situacions, de manera adient i solidària, d'acord amb les orientacions 

que estableix aquest protocol: no ignorant-les, no tolerant-les, evitant que es repeteixin o 
s'agreugin, posant-les en coneixement de les persones adequades i demanant-los ajuda, i 
finalment donant suport a les persones que les pateixen.  

• Així mateix l’Institut del Teatre es compromet a: 
• Garantir la seguretat i la salut del seu alumnat, a endegar procediments que permetin 

prevenir, detectar i actuar davant les conductes que puguin comportar assetjament sexual, 
per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual. 

• Difondre aquest protocol i facilitar les oportunitats d’informació i formació per a tots els 
membres de l’organització, per contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema 
i el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona.  

• Donar suport i assistència específica a l’alumnat i altres persones que puguin estar patint 
aquestes situacions. 
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• Garantir que totes les sol·licituds i denúncies es tractin rigorosament i es tramitin de forma 
justa, ràpida i amb confidencialitat. Així com, informar a les parts directament implicades de 
l’evolució de la denúncia. 

• Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti denúncia 
o envers les persones que participin d’alguna manera en el procés. Així com l’actuació 
davant de denúncies no fonamentades, falses o s’apreciï mala fe. 

 
En el cas de situacions que afectin alumnes de L’ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I 
ARTÍSTIC - CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA (EESA-CPD) i en compliment de  
la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,  
sobre l’interès superior del menor i la protecció contra els maltractaments, l’Institut del Teatre 
aplicarà d’ofici el Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de 
les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu DEL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
L’Institut del Teatre proposa aprovar el “PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I 
ACTUACIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL I/O 
IDENTITAT DE GÈNERE, EN L’ÀMBIT DE L’ALUMNAT DE L’INSTITUT DEL TEATRE” en 
compliment de la seva responsabilitat com a centre públic de formació, investigació i difusió de 
les arts escèniques.  Així mateix, implementa recomanacions d’institucions públiques de 
mesures proactives en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de prevenció, detecció i 
abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere.  
 
Per a la seva redacció, adapta com a referència el Protocol per a la prevenció, detecció, 
identificació i actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i 
orientació sexual a la feina de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la corporació  
en sessió ordinària el 26 d’octubre de 2017. 
 
El protocol s’ha donat a conèixer i s’han recollit suggeriments i millores dels següents 
òrgans de l’Institut del Teatre: Equip de Direcció, Consell de Direcció, equips directius de les 
escoles i centres territorials, Consell d’Estudiants i les seccions sindicals de CCOO i UGT. Així 
mateix, s’ha consultat a associacions d’estudiants de l’Institut del Teatre i a  l’Oficina de les 
Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona.  
 
Aquest protocol es desplegarà en diverses accions, d’informació, formació i 
sensibilització d’acord amb el Pla estratègic 2018-21 de l’Institut del Teatre i d’altres accions 
que es puguin desenvolupar en les diverses escoles,  centres territorials o altres àmbits de 
l’Institut del Teatre. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 

 
“L’Institut del Teatre com a institució pública especialitzada en la formació i la transferència de 
coneixement en l’àmbit de les arts escèniques, vol aconseguir un entorn formatiu i de treball  segur i 
respectuós i evitar qualsevol tipus d’assetjament per a cap persona i especialment pel seu alumnat. 
 
Els articles 14 i 15 de la Constitució Espanyola proclamen el principi d’igualtat davant la llei i la prohibició 
de discriminació d’una banda, i el dret a la integritat física i moral, d’altra. Aquests drets fonamentals 
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comporten el dret de totes les dones i homes de l’Institut del Teatre a no ser discriminats per raó del sexe 
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com el dret a no ser sotmeses o 
sotmesos a tractes degradants, i obliguen, així mateix, a totes les dones i homes de l’Institut del Teatre a 
tractar les persones amb les quals es relacionen per motius formatius i laborals  (alumnes, empleats i 
empleades, proveïdors i proveïdores, col·laboradors i col·laboradores externs, etc.) amb respecte i a 
col·laborar perquè tothom sigui respectat.  
 
En el mateix sentit, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes i 
la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix l’acció normativa dirigida a 
combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe 
i a promoure la igualtat real entre dones i homes, amb remoció dels obstacles i estereotips socials de 
gènere que impedeixen que així sigui, i commina les Administracions Públiques a adoptar les mesures 
necessàries per fer possible aquesta igualtat, com per exemple disposar d’un protocol de prevenció de 
l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. 
 
L’assetjament sexual és expressió greu de la discriminació per raó de sexe, orientació sexual i/o de 
gènere i a la vegada atempta contra els drets fonamentals com a la dignitat, la integritat física i moral, la 
llibertat sexual. Així mateix, l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació 
sexual en l’àmbit formatiu ha de prevenir-se i tractar-se urgentment, ja que és ofensiu, humiliant, 
degradant, molest, hostil o intimidatori per a qui el pateix, i pot causar danys rellevants en la salut física i 
psicològica de l’alumnat. 
 
Per aconseguir aquests propòsits, l’Institut del Teatre demana que cadascuna de les persones de 
l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre d’altres i aquelles que exerceixen funcions 
formatives, assumeixin les seves responsabilitats:  
 

• Fent tot el possible per prevenir comportaments i actituds constitutius d’assetjament sexual, per 
raó de sexe, i per identitat de gènere i orientació sexual. 

• Actuant, en aquestes situacions, de manera adient i solidària, d'acord amb les orientacions que 
estableix aquest protocol: no ignorant-les, no tolerant-les, evitant que es repeteixin o s'agreugin, 
posant-les en coneixement de les persones adequades i demanant-los ajuda, i finalment donant 
suport a les persones que les pateixen.  

• Així mateix l’Institut del Teatre es compromet a: 
• Garantir la seguretat i la salut del seu alumnat, a endegar procediments que permetin prevenir, 

detectar i actuar davant les conductes que puguin comportar assetjament sexual, per raó de sexe 
i per identitat de gènere i orientació sexual. 

• Difondre aquest protocol i facilitar les oportunitats d’informació i formació per a tots els membres 
de l’organització, per contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema i el 
coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona.  

• Donar suport i assistència específica a l’alumnat i altres persones que puguin estar patint 
aquestes situacions. 

• Garantir que totes les sol·licituds i denúncies es tractin rigorosament i es tramitin de forma justa, 
ràpida i amb confidencialitat. Així com, informar a les parts directament implicades de l’evolució 
de la denúncia. 

• Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti denúncia o 
envers les persones que participin d’alguna manera en el procés. Així com l’actuació davant de 
denúncies no fonamentades, falses o s’apreciï mala fe.   

 
En el cas de situacions que afectin alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic - Conservatori 
Professional de Dansa (EESA-CPD) i en compliment de  la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència,  sobre l’interès superior del menor i la protecció contra els 
maltractaments, l’Institut del Teatre aplicarà d’ofici el Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació 
i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, conscient que l’escola esdevé una institució 
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clau en la prevenció i la detecció és important que totes les persones que formen part de la institució 
escolar coneguin les formes de detecció d’aquests maltractaments, així com els canals de denúncia. 
 
En aquest sentit, l’Institut del Teatre proposa aprovar el “Protocol per a la prevenció, detecció i 
actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere, en 
l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre” en compliment de la seva responsabilitat com a centre 
públic de formació, investigació i difusió de les arts escèniques.  Així mateix, implementa recomanacions 
d’institucions públiques de mesures proactives en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de 
prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de 
gènere.  
 
Per a la seva redacció, adapta com a referència el Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i 
actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina de 
la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la corporació  en sessió ordinària el 26 d’octubre de 2017. 
 
El protocol s’ha donat a conèixer i s’han recollit suggeriments i millores dels següents òrgans de l’Institut 
del Teatre: Equip de Direcció, Consell de Direcció, equips directius de les escoles i centres territorials, 
Consell d’Estudiants i les seccions sindicals de CCOO i UGT. Així mateix, s’ha consultat a associacions 
d’estudiants de l’Institut del Teatre i a  l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona.  
 
Aquest protocol es desplegarà en diverses accions, d’informació, formació i sensibilització d’acord amb el 
Pla estratègic 2018-21 de l’Institut del Teatre i d’altres accions que es puguin desenvolupar en les 
diverses escoles,  centres territorials o altres àmbits de l’Institut del Teatre. 
 
Vist el que disposa l’article 12 dels Estatuts de l’Institut del Teatre (BOPB núm. 192 de 11 d’agost de 
2004) 
Vistes les Bases 62.2) i 64.a) de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a 
l’exercici 2018, de les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no 
comportin drets o obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i el Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el “Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó de 
sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere, en l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre”, el qual 
s’adjunta a l’annex I del present dictamen. 
 
Segon.- NOTIFICAR els present acords al Consell d’Estudiants i a les Escoles i resta de serveis de 
l’Institut del Teatre per al seu coneixement i efectes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
  Plaça Margarida Xirgu, s/n 
  08004 Barcelona 
  Tel. 932 273 900 – Fax 932 273 939 
  i.teatre@institutdelteatre.cat 
  www.institutdelteatre.cat 

 

 
 

ANNEX I AL DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA 
PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ 
DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL I/O IDENTITAT DE GÈNERE, EN L’ÀMBIT DE 
L’ALUMNAT DE L’INSTITUT DEL TEATRE. 

 

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE 

SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL I/O IDENTITAT DE GÈNERE, EN L’ÀMBIT DE L’ALUMNAT DE L’INSTITUT DEL 

TEATRE. 

 
PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE 

SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL I/O IDENTITAT DE GÈNERE, EN L’ÀMBIT DE L’ALUMNAT DE L’INSTITUT DEL 

TEATRE. 
  

1.   DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 
L’Institut del Teatre com a institució pública especialitzada en la formació i la transferència de coneixement 
en l’àmbit de les arts escèniques, vol aconseguir un entorn formatiu i de treball  segur i respectuós i evitar 
qualsevol tipus d’assetjament per a cap persona i especialment pel seu alumnat. 
Els articles 14 i 15 de la Constitució Espanyola proclamen el principi d’igualtat davant la llei i la prohibició 
de discriminació d’una banda, i el dret a la integritat física i moral, d’altra. Aquests drets fonamentals 
comporten el dret de totes les dones i homes de l’Institut del Teatre a no ser discriminats per raó del sexe 
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com el dret a no ser sotmeses o 
sotmesos a tractes degradants, i obliguen, així mateix, a totes les dones i homes de l’Institut del Teatre a 
tractar les persones amb les quals es relacionen per motius formatius i laborals  (alumnes, empleats i 
empleades, proveïdors i proveïdores, col·laboradors i col·laboradores externs, etc.) amb respecte i a 
col·laborar perquè tothom sigui respectat.  
En el mateix sentit, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes i 
la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix l’acció normativa dirigida a 
combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe 
i a promoure la igualtat real entre dones i homes, amb remoció dels obstacles i estereotips socials de 
gènere que impedeixen que així sigui, i commina les Administracions Públiques a adoptar les mesures 
necessàries per fer possible aquesta igualtat, com per exemple disposar d’un protocol de prevenció de 
l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. 
L’assetjament sexual és expressió greu de la discriminació per raó de sexe, orientació sexual i/o de 
gènere i a la vegada atempta contra els drets fonamentals com a la dignitat, la integritat física i moral, la 
llibertat sexual. Així mateix, l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació 
sexual en l’àmbit formatiu ha de prevenir-se i tractar-se urgentment, ja que és ofensiu, humiliant, 
degradant, molest, hostil o intimidatori per a qui el pateix, i pot causar danys rellevants en la salut física i 
psicològica de l’alumnat.  
 
Per tot això, l’Institut del Teatre manifesta: 
- La seva actitud de tolerància zero enfront de la violència, física o psíquica, exercida en l’àmbit de la 

comunitat educativa  i declara que la discriminació, tracte vexatori, assetjament o violència contra les 
persones no seran tolerats sota cap circumstància. 

- Que la violència sobre les persones, en qualsevol de les seves manifestacions, repugna especialment 
la institució acadèmica, que ha d’actuar, també en aquest àmbit, com a referent de la societat en el 
seu conjunt i de la cultura i les arts escèniques en particular.  
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- Que l’assetjament sexual, per orientació sexual i/o de gènere, a més, dels danys a la salut mental i/o 
física i al benestar de les persones, soscava la missió i la tasca educativa de l’Institut del Teatre i 
qüestiona el seu crèdit i reputació. Per consegüent, tota persona té dret a demanar l’empara de 
l’Institut del Teatre enfront de qualsevol conducta indeguda. 

- La disposició d’actuar sempre protegint l’interès superior de l’infant i adolescent.  
 

- La voluntat  d’adoptar  una actitud proactiva i desenvolupar  actuacions preventives i de resolució 
d’acord amb les polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes, l’eradicació de la violència masclista i 
la incorporació d’una perspectiva  de gènere en les nostres actuacions.  

Per aconseguir aquests propòsits, l’Institut del Teatre demana que cadascuna de les persones de 
l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre d’altres i aquelles que exerceixen funcions 
formatives, assumeixin les seves responsabilitats:  
- Fent tot el possible per prevenir comportaments i actituds constitutius d’assetjament sexual, per raó 

de sexe, i per identitat de gènere i orientació sexual. 
- Actuant, en aquestes situacions, de manera adient i solidària, d'acord amb les orientacions que 

estableix aquest protocol: no ignorant-les, no tolerant-les, evitant que es repeteixin o s'agreugin, 
posant-les en coneixement de les persones adequades i demanant-los ajuda, i finalment donant 
suport a les persones que les pateixen.  

Així mateix l’Institut del Teatre es compromet a: 
- Garantir la seguretat i la salut del seu alumnat, a endegar procediments que permetin prevenir, 

detectar i actuar davant les conductes que puguin comportar assetjament sexual, per raó de sexe i 
per identitat de gènere i orientació sexual. 

- Difondre aquest protocol i facilitar les oportunitats d’informació i formació per a tots els membres de 
l’organització, per contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema i el coneixement dels 
drets, obligacions i responsabilitats de cada persona.  

- Donar suport i assistència específica a l’alumnat i altres persones que puguin estar patint aquestes 
situacions. 

- Garantir que totes les sol·licituds i denúncies es tractin rigorosament i es tramitin de forma justa, 
ràpida i amb confidencialitat. Així com, informar a les parts directament implicades de l’evolució de la 
denúncia. 

- Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti denúncia o envers 
les persones que participin d’alguna manera en el procés. Així com l’actuació davant de denúncies no 
fonamentades, falses o s’apreciï mala fe.   
 

En el cas de situacions que afectin alumnes de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic - Conservatori 
Professional de Dansa (EESA-CPD) i en compliment de  la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència,  sobre l’interès superior del menor i la protecció contra els 
maltractaments, l’Institut del Teatre aplicarà d’ofici el Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació 
i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, conscient que l’escola esdevé una institució 
clau en la prevenció i la detecció és important que totes les persones que formen part de la institució 
escolar coneguin les formes de detecció d’aquests maltractaments, així com els canals de denúncia. 
L’Institut del Teatre ha elaborat aquest protocol en compliment de la seva responsabilitat com a centre 
públic de formació, investigació i difusió de les arts escèniques.  Així mateix, implementa recomanacions 
d’institucions públiques de mesures proactives en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes i de 
prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de 
gènere.  
 Per a la seva redacció, adapta com a referència el Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i 
actuació de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina de 
la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la corporació  en sessió ordinària el 26 d’octubre de 2017.  
El protocol s’ha donat a conèixer i s’han recollit suggeriments i millores dels següents òrgans de l’Institut 
del Teatre: Equip de Direcció, Consell de Direcció, equips directius de les escoles i centres territorials, 
Consell d’Estudiants i les seccions sindicals de CCOO i UGT. Així mateix, s’ha consultat a associacions 
d’estudiants de l’Institut del Teatre i a  l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona.  
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Aquest protocol es desplegarà en diverses accions, d’ informació, formació i sensibilització d’acord amb el 
Pla estratègic 2018-21 i d’altres accions que es puguin desenvolupar en les diverses escoles,  centres 
territorials o altres àmbits de l’Institut del Teatre. 
 
2.  OBJECTE 

 
La finalitat d’aquest protocol és definir el marc de prevenció, detecció i actuació davant de l’assetjament 
sexual  per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere en l’àmbit de  l’alumnat de  l’Institut del 
Teatre.  

 
Els objectius d’aquest protocol, són: 
 
- Establir els mecanismes de prevenció, de protecció i resposta  per evitar que es produeixin situacions 

d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere. 
- Informar, sensibilitzar i formar a tot el personal i l’alumnat en matèria d’assetjament.  
- Definir els òrgans responsables i les responsabilitats dels membres que intervenen en l’aplicació del 

present protocol.  
- Determinar el circuït i procediment d’actuació davant situacions d’assetjament.  
- Garantir als professionals i alumnat el coneixement del present protocol i les seves actualitzacions.     

 
Aquest protocol s’adopta sense perjudici d’altres actuacions que pugui disposar l’Institut del Teatre a favor 
d’un entorn respectuós amb totes les persones, amb la igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació 
per qualsevol altra condició personal o social. Així com, el protocol s’adopta sense perjudici que la o les 
persones afectades optin per altres vies administratives o judicials diferents que aquesta. 

 

3.  ÀMBIT D’APLICACIÓ  

 
3.1.  Aplicació general d’aplicació del protocol 
Aquest protocol s’aplica a totes les situacions derivades de qualsevol activitat que tingui lloc en l’entorn de 
les relacions amb estudiants de l’Institut del Teatre.  Inclou, per tant, tots els estudis artístics i tècnics, 
pràctiques, intercanvis, festivals, formació fora del centre i qualsevol altre activitat organitzada per l’Institut 
del Teatre o que vinculi alumnes d’aquesta institució.  
Aquest protocol és d’aplicació a les empreses externes contractades per l’Institut del Teatre o per altres 
administracions públiques. Les empreses i administracions seran informades de l’existència d’aquest 
protocol i quan es produeixi un cas d’assetjament afectat per aquest protocol s’aplicaran els mecanismes 
de coordinació empresarial, a fi que cadascuna de les parts estudiï la situació produïda  i executi les 
mesures correctores.  
També és d’aplicació el protocol a aquelles persones que no formin part dels col·lectius anteriors però que 
siguin usuàries dels serveis proporcionats per l’Institut del Teatre o realitzin activitats o col·laboracions en 
les seves instal·lacions. En aquest cas, l’Institut del Teatre posarà en coneixement de fiscalia o jutjat de 
guardià els fets produïts.  
El present protocol s’aplicarà quan l’alumne o professional  no faci més d’un any que ha deixat d’estar 
vinculat a l’Institut del Teatre, que els fets denunciats siguin anteriors a dita data  i que l’autor o autors de 
l’assetjament continuïn formant part d’aquesta institució.  
 
4. DEFINICIONS  

 
4.1  Assetjament sexual 
És qualsevol comportament, verbal, o físic de naturalesa sexual que tingui propòsit o produeixi l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat de la persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o 
ofensiu. 
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4.2 Assetjament per raó de sexe 
És qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte 
d’atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu. 
 
4.3  Assetjament per identitat de gènere i/o orientació sexual  
És qualsevol conducta, o altres accions, contra una persona per la seva orientació sexual o identitat de 
gènere que es realitzin amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn 
intimidatori, degradant o ofensiu. 
 
5. PROCEDIMENT DAVANT DE CASOS D’ASSETJAMENT 

 
5.1 Garanties i principis del procediment 
 
- Respecte i protecció. S’ha d’actuar amb la discreció necessària per protegir la intimitat i la dignitat de 

les persones afectades. Les actuacions han de tenir lloc amb el màxim respecte a totes les persones 
implicades, així com els testimonis.  Durant totes les actuacions d’aquest procediment les persones 
afectades poden ser assistides per un  membre de la Comissió de prevenció i investigació 
d’assetjaments així com per una persona de la seva confiança.  

 
- Confidencialitat. La informació aportada i generada per les actuacions dutes a terme en l’aplicació 

d’aquest Protocol té caràcter confidencial i només pot ser coneguda, i segons el paper que 
desenvolupin, per les persones que intervenen directament en el desenvolupament de les diferents 
fases. Les persones que intervinguin en el procediment tenen l’obligació de no transmetre ni divulgar 
informació sobre el contingut de les denúncies presentades, resoltes o en procés d’investigació de les 
quals tinguin coneixement.  
 
En aquest sentit s’exigirà la signatura d’un compromís de confidencialitat a qualsevol persona que 
intervingui en el procediment.   

 
- Dret a la informació. Les persones que tinguin la condició de directament d’afectades  tenen dret 

d’accés a la informació de l’expedient. No obstant, roman en la Comissió de prevenció i investigació 
d’assetjament decidir quina informació es facilita per tal de garantir la confidencialitat.  

 
- Diligència i celeritat. La investigació i la resolució del cas s’han de dur a terme amb la professionalitat 

i diligència degudes i sense demores injustificades, de manera que el procediment es pugui 
completar en el mínim de temps possible.   

 
- Tracte just. El procediment garantirà l’audiència imparcial i un tractament just a totes les persones 

implicades. Totes les persones que intervinguin en el procediment han d’actuar de bona fe en la 
recerca de la veritat i l’esclariment dels fets denunciats. 

 
- Protecció davant de possibles represàlies. Totes les persones implicades han de tenir garanties de no 

discriminació, ni represàlies per la participació, tant activament com passiva, en el procés d’aquest 
protocol.  

 
- Col·laboració. Totes les persones que siguin citades en el transcurs de l’aplicació d’aquest 

procediment tenen el deure d’implicar-se i de prestar la seva col·laboració. 
 
- Formació de les persones que intervenen en el procediment.  Els membres que integraran la 

Comissió de prevenció i investigació d’assetjaments han de ser persones suficientment formades en 
la matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina 
per l’exercici de les seves funcions.  

 
Així mateix, per garantir la protecció de totes les parts implicades, quan del procés d’investigació del 
present Protocol es derivi que la queixa no estava fonamentada, que les dades aportades o els testimonis 
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són falsos o que s’apreciï mala fe en l’aplicació d’aquest protocol, la Direcció General d’acord amb 
Gerència de l’Institut del Teatre pot incoar l’expedient disciplinari corresponent a les persones que han 
iniciat el tràmit o hi han participat. 
 
5.2  Responsabilitats  
 
L’Institut del Teatre  demana que cada una de les persones de l’organització, i especialment aquelles amb 
autoritat sobre altres, assumeixin les seves responsabilitats:   
 
a)  Els càrrecs acadèmics i el personal que ocupi llocs de comandament tenen l’obligació de:  
 
- Vetllar per reduir i eliminar els factors de risc que generen l’aparició de situacions d’assetjament 

sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina.  
- Posar en coneixement de la Comissió de prevenció i investigació d’assetjaments, de manera 

immediata qualsevol indici que pogués comportar l’aplicació d’aquest protocol. 
- Executar les mesures cautelars, i/o les mesures correctores que calgui aplicar.  
 
b) Personal docent,  tècnic, administratiu i de serveis  tenen el deure de: 
 

- Comunicar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i 
orientació sexual  que detectin. 

- Col·laborar en els procediments aportant la informació de que es disposi relacionada amb els fets 
investigats requerida a sol·licitud de la  Comissió de prevenció d’assetjaments. 
 

c) L’alumnat de l’Institut del Teatre té dret a un entorn formatiu saludable i a no patir cap tipus 
d’assetjament. D’altra banda, l’alumnat de l’Institut del Teatre  té també l’obligació de:  

 
- Tractar amb respecte els companys i companyes i qualsevol altra persona amb la qual es relacionin i 

evitar totes les accions que puguin ser ofensives, discriminatòries o abusives.  
- No ignorar situacions d’assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere 

de què es tingui coneixement. 
- Informar sobre aquells casos d’assetjament de què es tingui coneixement atenent al deure de 

confidencialitat i privacitat de les persones vinculades.   
 

Sense perjudici de les obligacions i funcions que l’Institut del Teatre en aquest matèria, els diferents 
òrgans de representació dels alumnes poden contribuir i proposar  mesures de prevenció i actuació que 
considerin oportunes per evitar qualsevol tipus d’assetjament.  
 
5.3    Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments   
 
Per tal de portar a terme el Protocol, l’Institut del Teatre crea específicament la Comissió de prevenció 
d’assetjaments.  
 
La Comissió està integrada per: 
 
- Una o un tècnic especialitzat en procediment normatiu de l’Institut del Teatre o de la Diputació de 

Barcelona, que a més farà les funcions de secretaria.  
- Una o un tècnic de la Diputació de Barcelona expert en situacions d’assetjament sexual.  
- Una persona representant de l’àmbit educatiu, a proposta del Consell de Direcció de l’Institut del 

Teatre.  
- Una persona representant dels estudiants en òrgans de representació de l’Institut del Teatre, a 

proposta dels representants dels estudiants en el Consell de Direcció.  
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Les funcions de la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments , són les següents:  
 
- Investigar les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i 

orientació sexual de les quals tingui coneixement, en el marc de la relació amb l’alumnat de l’Institut 
del Teatre.  

- Emetre informes vinculants en relació amb les situacions descrites en aquest protocol sobre 
l’existència o no d’una situació d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i 
orientació sexual. 

- Proposar a la Direcció General i Gerència de l’Institut del Teatre, si escau, l’adopció de mesures 
cautelars i/o preventives a partir de la fase d’intervenció del present Protocol.  

- Iniciar d’ofici el procediment del present protocol, quan sigui coneixedora d’un supòsit  d’assetjament 
sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual a la feina. 

- Fer recomanacions, si escau, sobre les intervencions i mesures necessàries per millorar la prevenció i 
actuació davant assetjaments sexuals.  

La Direcció General de l’Institut del Teatre designarà formalment als membres titulars i les persones que 
actuaran com a suplents. Tots els membres, titulars i suplents, hauran de ser persones suficientment 
formades en la matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual.  
La  Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments tindrà caràcter permanent. Els seus membres, 
titulars i suplents seran designats nominalment per un període de 2 anys i podran ser renovats per aquest 
càrrec. Es donarà publicitat del nom de les persones que la composen pels canals habituals de 
comunicació de l’Institut del Teatre.  
La persona que faci les funcions de secretaria de la Comissió haurà de custodiar els expedients generats 
per les actuacions portades a terme i vetllar pels terminis del procediment. 
Els membres de la Comissió podran comptar amb l'assessorament de terceres persones externes o 
internes especialitzades en la temàtica concreta de cada supòsit, que podran intervenir en els debats, 
però no tindran dret a vot.  
Seran d’aplicació als membres de la CTI les causes de recusació previstes a la legislació vigent. En el  
cas que concorregués alguna causa en algun dels membres de la Comissió es designarà la persona 
suplent de la persona recusada.  
La  Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments prendrà les seves decisions de forma 
col·legiada i es regirà pel règim que estableix la legislació de procediment administratiu sobre el 
funcionament i actuacions dels òrgans col·legiats. La Comissió podrà actuar sempre que hi hagi majoria. 
 
5.4 Fases del procediment  

 
En aquest apartat es defineixen les diferents fases d’assessorament, investigació, resolució i resposta que 
l’Institut del Teatre articularà davant una denúncia d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de 
gènere i orientació sexual.  
Des que la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments  rep la denúncia fins a la presentació de 
l’informe resolució, el període de tot el procediment no superarà dos mesos i només excepcionalment 
davant situacions considerades per la Comissió d’alta complexitat es pot allargar fins a tres.   
 
5.4.1 Fase d’assessorament previ  

 
Abans de l'inici de les fases d’intervenció previstes al punt 5.4.2 d'aquest protocol la persona que tingui 
sospita que està patint assetjament o qualsevol altra persona que tingui coneixement d'un possible supòsit 
d'assetjament, pot adreçar-se a qualsevol membre de la Comissió de Prevenció i d’Investigació 
d’Assetjaments  per rebre l'assessorament necessari. 
La persona o persones de la Comissió que rebin la denúncia d’assetjament hauran de complir els 
següents criteris en relació amb l’assessorament i acompanyament  que  farà a  la persona afectada: 
realitzar una escolta activa i proactiva, donar la informació d'una manera clara i comprensible, informar 
dels serveis i recursos disponibles, acompanyament personalitzat a partir de la valoració de la demanda i 
les expectatives de la persona afectada, defugir de la reinterpretació dels fets així com la creació de falses 
expectatives, evitar actituds paternalistes, evitar  judici de valor sobre les actuacions de la persona 
afectada, tenir en compte  la diversitat   cultural de la persona i les especificitats de l'assetjament, 
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respectar l'autonomia en la presa de decisions de la persona afectada i donar suport a les seves 
decisions.   
Si alguna alumna o alumne sent que és assetjat pel comportament d’alguna persona dins l’entorn o 
activitats de l’Institut del Teatre, es recomanable documentar i registrar  l’assetjament: prendre’n nota del 
comportament ofensiu, la resposta generada, si havia algú altre que ho ha presenciat, etc. Si, per la raó 
que sigui, és difícil o impossible parlar directament i en persona amb qui assetja, o si, tot i haver-hi parlat, 
persisteix en el mateix comportament, és molt important demanar suport i fer-ho quan més aviat millor. 
També pot ajudar explicar a algú de confiança el que està succeint.  
 
Aquesta fase no té caràcter d'obligatori, sinó que tindrà lloc sempre que la persona afectada, o qualsevol 
altra persona que tingui coneixement d'un supòsit d'assetjament, requereixi l'assessorament d'una de les 
persones de la Comissió. No obstant, es considera recomanable utilitzar prèviament aquesta fase 
d’assessorament i mantenir un contacte directe amb la  Comissió abans d’iniciar l’activació formal del 
Protocol.  
 
5.4.2 Fase d’intervenció 

 
a) Activació del protocol 
El procediment d’activació del protocol es podrà iniciar de tres formes distintes: a instància de la persona 
afectada, de la persona o persones coneixedores de la situació  o d’ofici per la Comissió de Prevenció i 
d’Investigació d’Assetjament. En el primer i segon supòsit, el procediment s’iniciarà a partir de la sol·licitud 
per escrit i registrada, segons formulari 1, que s’adreçarà a la secretaria de la Comissió de Prevenció i 
d’Investigació d’Assetjament .    
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la denúncia o d’informació sobre els fets, segons el formulari 2, 
que s’adjuntarà en sobre tancat per garantir la confidencialitat de les dades. Aquest formulari haurà de 
contenir, com a mínim, la descripció dels fets on es faci constar el lloc, dates, durada, reiteració, persona 
o persones afectades i àmbit afectat. 
En el tercer supòsit, el protocol es podrà iniciar d’ofici quan la Comissió de Prevenció i d’Investigació 
d’Assetjaments  tingui coneixement  per qualsevol canal (verbal, escrit, etc.)  de l’existència d’indicis d’un 
possible supòsit d’assetjament sexual, per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual.  
 
Si la sol·licitud no la presenta la persona afectada, cal obtenir-ne el consentiment exprés, segons formulari 
3, que confirmi que l’han informada de la intervenció del present  Protocol. Si la persona afectada no dóna 
el consentiment i la Comissió aprecia indicis d’assetjament, aquesta, d’acord amb la Direcció General i 
Gerència de l’Institut del Teatre emprendran les accions oportunes.  En qualsevol cas es garantirà, si així 
ha estat sol·licitat per la persona afectada, el seu anonimat.  
 
No obstant, en la mesura que sigui possible, és important recomanar a la persona que pateix aquesta 
situació que ho posi en coneixement de la Comissió i demani assessorament. Les persones directament 
afectades podran fer-se acompanyar per algú de la seva confiança al llarg de tot el procediment.   
 
b) Investigació de  la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments   
La Comissió, un cop rebut l’escrit de sol·licitud d’inici d’actuacions o d’ofici, iniciarà la tramitació de la 
investigació pertinent a efecte de determinar si existeix o no assetjament sexual, per raó de sexe o per 
identitat de gènere i orientació sexual. 
En aquest sentit, les actuacions  de la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments    són les 
següents: 
- Atendre la sol·licitud d’intervenció realitzada seguint els models establerts.  
- Realitzar les actuacions pertinents per recavar la informació i documentació  necessària sobre els fets 

denunciats, compareixences, entrevistes i altres proves que s’estimin oportunes. En aquest sentit, 
s’analitzarà la denúncia i la documentació presentada i podrà entrevistar a les persones implicades i 
als possibles testimonis. 

- Emetre un informe motivat i vinculant sobre l’existència o no d’assetjament sexual, per raó de sexe o 
per identitat de gènere i orientació sexual. 
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La Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments  es reunirà les vegades que consideri oportunes 
per tal de realitzar les tasques assignades i en funció dels casos i/o denúncies rebudes trobant-se, de 
forma ordinària i mínima, un cop a l’any per tal de compartir aquells aspectes que puguin millorar el 
funcionament de la mateixa.  
L’Institut de Teatre facilità el suport tècnic, jurídic i logístic necessari per garantir el  correcte funcionament 
de la Comissió  i la tasca de secretaria.   
L’informe haurà de contenir:  
- Les dades relatives a la identificació de les persones implicades en el procediment del qual ha 

conegut. 
- La relació nominal de les persones que han format part de la  Comissió. 
- El dictamen de resolució amb  les intervencions i les mesures necessàries.  
- Altres  actuacions, si cal, complementàries o derivades de la resolució.  
Aquest informe s’adreçarà en primer terme i presencialment a la Direcció General i la Gerència  de 
l’Institut del Teatre. Una vegada informada la Direcció General i la Gerència  l’Institut, l’informe es 
traslladarà a les persones directament afectades.  
 
5.4.3. Mesures cautelars i/o preventives 
 
La Direcció General de l’Institut del Teatre i d’acord amb la Gerència, adoptarà les mesures cautelars i/o 
preventives, a petició de la  Comissió de prevenció d’assetjaments. Aquestes mesures estaran en funció 
del risc i/o dany de la persona assetjada i del col·lectiu a què pertany el presumpte assetjador (personal 
docent, personal tècnic o administratiu, estudiant, personal extern, etc.).  
 
Les mesures cautelars podran consistir, entre d’altres, en la suspensió de tota o alguna de les activitats 
docents, trasllat temporal del lloc de treball, l’adaptació curricular i de rendiment acadèmic que es 
consideri convenient, la dispensa de l’assistència al centre, suspensió del dret a assistir a les classes, 
autoritzar el trasllat de grup, exigència de canvi de personal cautelarment d’empresa externa, etc.  
 
Aquestes mesures no podran afectar les condicions retributives de les persones afectades per les 
mateixes. Les mesures cautelars i/o preventives seran d’obligat compliment.  
 
5.4.4 Actuacions derivades 
 
Si l’informe de la Comissió de Prevenció i d’Investigació d’Assetjaments  conclou l’existència d’una 
situació d’assetjament sexual per part de personal i/o alumnat  de l’Institut del Teatre  al marge de les 
mesures proposades en el mateix, s’iniciarà el corresponent expedient sancionador per determinar 
l’eventual responsabilitat de la persona o persones denunciades. En aquest sentit,  serà d’aplicació  la 
normativa laboral corresponent i la normativa interna de l’Institut del Teatre.  
 
Quan de la instrucció del possible expedient disciplinari iniciat resultin indicis fonamentats de criminalitat, 
es posarà en coneixement del Ministeri Fiscal. En aquest supòsit, Direcció General i Gerència de l’Institut 
de Teatre haurà de disposar la suspensió del procediment disciplinari endegat fins que existeixi resolució 
en via judicial.  
 
Si l’informe de la Comissió conclou l’absència d’indicis d’assetjament o de conductes inapropiades, com a 
mesura de protecció  de les parts es pot suggerir  la possibilitat  de canvis organitzatius, de lloc de treball 
o de grup acadèmic de la persona denunciant o de la persona denunciada, sense que suposi modificació 
en les seues condicions laborals o acadèmiques.  Així  mateix es por recomanar la mediació educativa 
com a mesura de promoció de la convivència i  la resolució  pacífica del conflictes.  

 
Amb la finalitat de garantir la protecció de totes les parts implicades, quan del procés es derivi que la 
queixa no estava fonamentada, que les dades aportades o els testimonis són falsos o que s’apreciï mala 
fe en l’aplicació d’aquest protocol, l’Institut del Teatre pot incoar l’expedient disciplinari corresponent a les 
persones que han iniciat el tràmit o hi han participat. 
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5.3.5 Seguiment i control 
 
El seguiment i control de l’aplicació de les mesures adoptades correspondrà a la Direcció General, la 
Gerència  i a la resta de càrrecs acadèmic i comandaments de l’Institut del Teatre,  i  es donarà 
coneixement a la Comissió de prevenció d’assetjaments.  
 

6. ALTRES VIES D’ACTUACIÓ 

 

La  persona en situació d’assetjament pot acudir  també a la via policial i/o judicial per a la protecció dels 
seus drets.  
 
L’apertura de la via penal o administrativa no paralitzarà l’aplicació del protocol. No obstant, si s’inicien 
accions penals, l’Institut del Teatre haurà de suspendre la tramitació de qualsevol actuació disciplinària 
que estigui tramitant pels mateixos fets. Si això s’escau, l’Institut del Teatre podrà sol·licitar  al jutjat 
competent que s’adoptin mesures cautelars. 
 
7. SEGUIMENT, AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PROTOCOL  

 

7.1 Seguiment i avaluació de l’aplicació del protocol 
 
La Direcció General i la Gerència de l’Institut del Teatre i la Comissió de Prevenció i d’Investigació 
d’Assetjaments es reuniran, com a mínim, una vegada l’any per fer l’avaluació i el seguiment de l’aplicació 
d’aquest protocol.   
 
7.2 Revisió del protocol 
 
Aquest protocol es revisarà i modificarà sempre que del seu funcionament o per imperatiu legal o jurídic 
se’n derivi aquesta necessitat. En qualsevol cas, en el termini màxim de 4 anys es revisarà el protocol per 
valorar la necessitat, o no, de la seva modificació. 
 
8. ACTUACIONS EN CASOS D’ABUSOS SEXUALS I ALTRES MALTRACTAMENTS A ALUMNES D 
’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC-CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA  
 
L’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic-Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre 
(EESA/CPD) té com a fita principal la formació de persones humanísticament, artísticament i intel·lectual 
per afrontar el món professional de la dansa. L’EESA/CPD de l’Institut del Teatre, com escola integrada 
d’estudis acadèmics i artístics, vol contribuir a la formació de persones capaces de conviure en un pla 
d'igualtat, des del profund respecte a la diferència i contribuir a la  revitalització de valors imprescindibles 
com el rigor, la responsabilitat, el respecte, la dignitat i la solidaritat.  
 
El Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors 
de Catalunya de 20061 destaca que la  importància d’aquest àmbit es fa palesa en el fet que tota la 
població infantil entre els 3 i els 16 anys està escolaritzada i passa una part important del dia en els 
centres educatius. D’aquesta manera, l’escola esdevé una institució clau en la prevenció i la detecció de 
possibles situacions de maltractament a infants i adolescents que es pugui produir. 
La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència,  indica en el 
seu article 8 sobre protecció contra els maltractaments: 

1. Qualsevol infant o adolescent ha d’ésser protegit de qualsevol forma de maltractament, que inclou el 
maltractament físic, el psicològic, la negligència, el tracte indigne, l’explotació laboral, l’explotació i l’abús 
sexuals, la corrupció, la manipulació, el mal ús de la seva imatge i qualsevol altra forma d’abús.  

                                                      
1 Aquest Protocol va se signat a Barcelona, el 13 de setembre de 2016, pels màxims responsables de les institucions i 
administracions catalanes: Fiscalia, departament d’Educació, Interior, Salut, Benestar i Família. Tribunal Superior de 
Justícia i  Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya.  
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2. Els poders públics han de desenvolupar actuacions per prevenir, tant en l’àmbit individual com en 
l’àmbit social, les formes més habituals de maltractament que es donin als diferents indrets i entorns 
sociodemogràfics de Catalunya, incidint sobre les situacions de risc, tal com són definides per aquesta 
llei.  
3. L’Administració responsable d’un servei públic que atén infants o adolescents, tant en règim ambula-
tori com d’internat, ha de corregir de manera  immediata les situacions en què resultin perjudicades les 
necessitats bàsiques de desenvolupament personal o d’educació de l’infant o l’adolescent. 

De conformitat amb  la Llei 14/2010, de 27 de maig: “tots els professionals, especialment els professionals 
de la salut, els serveis socials i de l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement 
de la situació de risc o de desemparament en què es troba un infant o un adolescent, d’acord amb els 
protocols específics i en col·laboració i coordinació amb l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de 
protecció dels infants i els adolescents. Aquesta obligació inclou la de facilitar la informació i la 
documentació que calgui per a valorar la situació de l’infant 
Per altra banda, la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, estableix l’obligació pels centres educatius 
del Servei d'Educació de Catalunya d'implementar o actualitzar el Projecte de Convivència en el marc del 
seu Projecte Educatiu. El Projecte de Convivència 2 és una oportunitat per reflectir les accions que  es  
desenvolupin per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per:  
a) Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament. 
b) Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament. 
c) Fomentar la gestió positiva dels conflictes. 
d) Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat. 
El Pla de Convivència permet, per tant, una mirada integral i alhora articular mesures de prevenció, 
detecció i intervenció educatives orientades a aconseguir els objectius de seguretat i protecció de 
l’alumnat davant qualsevol forma d’assetjament.  
 
A Catalunya existeix el Protocol d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i 
famílies i d’Ensenyament, de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 
situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu 3. Aquet Protocol vincula a tots 
els centres públics i privats sostinguts amb fons públics que conformen el Servei d’Educació de 
Catalunya, on s’escolaritzin alumnes menors d’edat.  
El Protocol de Departament d’Ensenyament és un marc general que ha de ser referent a tots els centres 
educatius i en el seu punt 2  defineix els objectius que persegueix:    
a. Prevenir, des dels centres educatius, l’abús sexual o altres formes de maltractament a infants i 

adolescents 
b. Detectar les situacions d’abús sexual o altres formes de maltractament dels infants i adolescents. 
c. Assegurar l’exercici de les funcions d’atenció i de protecció dels infants i adolescents víctimes de 

qualsevol forma de violència. 
d. Garantir la comunicació i notificació dels supòsits de possibles maltractaments, ja siguin greus, 

moderats o lleus 
e. Possibilitar l’activació dels recursos per a l’atenció i protecció dels infants i els adolescents o, en el 

seu cas, la derivació als diferents serveis per a l’estudi i seguiment de la situació de l’infant o 
adolescent. 

f. Millorar la derivació i coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit 
davant un procés de maltractament (centre educatiu, serveis educatius, Serveis socials, serveis de 
salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA, Fiscalia). 

g. Garantir l’efectivitat del dret dels infants i adolescents de rebre l’atenció o la protecció que requereixin 
en cada cas.El punt 6  del Protocol  descriu com abús sexual. És tota activitat sexual imposada per 
un adult a un menor d’edat. També es considerarà abús les activitats sexuals imposades per un 

                                                      
2http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPProjectesE
ducatius/PCPProjecteConvivencia 
3http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament
_inf_adolesc/ 
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menor d’edat a un altre si el primer és considerablement major que la víctima o utilitza la força, les 
amenaces o altres mitjans de pressió. Les activitats sexuals entre infants no es consideraran abús 
sexual quan els infants superin el límit d’edat establert per l’estat part per a les relacions sexuals 
consentides (que a l’Estat espanyol és de 16 anys).  
 

El punt 7 del Protocol se centre en la Prevenció davant situacions de maltractament i abús sexual. La 
prevenció de maltractaments i abusos sexuals és una tasca complexa que ha d’implicar tota la societat i, 
especialment, els principals agents educatius: família i escola. Aquesta prevenció ha d’oferir pautes per 
als propis infants i adolescents que els ajudin a fer front i/o evitar possibles maltractaments i abusos 
sexuals, i per als adults que els acompanyen en el seu procés de desenvolupament.  
Les orientacions i recursos que s’exposen en el present protocol fan referència als elements de prevenció 
que cal treballar per evitar situacions no desitjades: informació sobre abusos sexuals, educació efectiva i 
sexual, educació sociemocional i el clima comunicatiu en el centre.   
El punt 10 del Protocol expressa que en el cas que qualsevol membre de la comunitat educativa 
comuniqui a la direcció del centre un possible cas d’abús sexual o altres formes de maltractament comés 
per algun membre del personal docent, professional d’atenció educativa, personal d’administració i serveis 
o altre professional que intervingui en l’àmbit escolar, el director o directora del centre ho haurà de 
comunicar a la família de l’alumne, a la Inspecció d’educació i als serveis territorials del Departament 
d’Ensenyament o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona, els quals informaran als serveis centrals 
del Departament d’Ensenyament de la situació del cas i de les intervencions dutes a terme. 
Simultàniament, el director/a ho comunicarà també a la Fiscalia de Menors o al Jutjat de Guàrdia o als 
Mossos d’Esquadra mitjançant la corresponent denuncia. 
Així mateix, el director/a prendrà les mesures necessàries per apartar cautelarment al professional 
implicat del contacte directe amb els alumnes. Tot això, sense perjudici de les mesures que en l’àmbit del 
procediment penal iniciat es puguin adoptar per l’autoritat judicial d’acord amb allò previst en els articles 
13, 544 bis i concordants de la Llei d’enjudiciament criminal. 
En els casos de maltractament produït per un altre infant o adolescent caldrà tenir en compte el Protocol 
de prevenció, detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l’alumnat del Departament 
d’Ensenyament (4) Aquest Protocol s’emmarca en la normativa vigent i ofereix orientacions de caràcter 
preventiu, de detecció i d’intervenció que cal contextualitzar en la realitat de cada centre educatiu. 
 
L’annex 1 del Protocol del Departament d’Ensenyament aborda actituds relacionals entre els professionals 
dels centres educatius i els infants per evitar situacions no desitjables.  
 
Encara que la immensa majoria dels centres educatius de Catalunya no presenten cap problemàtica 
relacionada, cal garantir que els centres esdevinguin en tot moment entorns segurs i saludables per a tots 
els seus membres, tant per a l’alumnat, que cal protegir de possibles maltractaments o abusos sexuals, 
com per al professorat o personal no docent, que pot veure’s implicat en situacions no desitjables (rumors, 
acusacions, falses denúncies, etc.). 
 
A continuació, i amb la finalitat de fer dels centres educatius espais segurs, s’ofereixen un conjunt de 
orientacions (5):  
 
a) Recomanacions pel que fa a l’àmbit relacional 
 
Les situacions de maltractament i abús sexual a infants i adolescents s’emmarquen dins d’un context 
d’abús de poder on l’adult utilitza la seva situació privilegiada per manipular o coaccionar l’infant o 
l’adolescent i satisfer els seus desitjos.  

                                                      
4http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/protocol_confli
cte_greu/index.html 
5Protocol d’actuació entre els departaments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de 
prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i 
adolescent en l’àmbit educatiu, 2016., pàg. 36-38.  
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En aquest senti, el clima comunicatiu en l’escola ha de potenciar unes relacions que afavoreixin que la 
comunicació es propiciï de manera natural. Aquestes relacions s’han de basar en la confiança entre tots 
els seus membres i en el fet que els adults esdevinguin persones de referència per a infants i adolescents.  
 
D’altra banda, en la relació específica dels professors amb l’alumnat, els docents han de ser conscients 
que la seva actitud s’ha de regir per la responsabilitat i l’exemplaritat i no incórrer mai en un excés de 
confiança o proximitat que podria derivar en malentesos o situacions d’ambigüitat. Per tant, cal que el 
professorat mantingui una relació prou propera amb els alumnes per facilitar la comunicació de possibles 
situacions de risc, però alhora guardar les distàncies pròpies del seu rol per prevenir-les.  
 
b) Relacions presencials  
 
Les relacions que s’estableixin en el centre haurien d’estar regides, en un marc de respecte mutu, per la 
confiança i una definició clara del rol del professor. El centre, doncs, hauria de tenir en compte 
orientacions adreçades afavorir la comunicació i evitar:  
- Afavorir un clima comunicatiu en el centre educatiu   
- Exercir per part del professorat un lideratge positiu per aconseguir esdevenir persona de referència i 

de confiança.  
- Fomentar les relacions positives entre els iguals per facilitar la cohesió del grup i la comunicació.  
- Potenciar l’existència de referents comunicatius, persones amb les quals l’alumnat, en el marc 

escolar, pot parlar i que poden ser tutors i tutores o altres persones de la comunitat escolar, amb qui 
l’alumnat pugui establir vincles afectius que també facilitin la comunicació.  

 
Evitar situacions de risc:  
- Promoure entre el professorat un model de conducta, basat en el seu rol, que no generi sentiments 

de confusió ni desorientació entre els alumnes.  
- Evitar el contacte físic que pugui ser mal interpretat.  
- Garantir que les trobades amb alumnes fora del centre s’emmarquin en el procés d’ensenyament-

aprenentatge i les activitats didàctiques.  
 

c) Relacions no presencials: bon usos digitals  
 
Les tecnologies digitals constitueixen un sistema d’informació i comunicació ràpid i eficaç, tant en l’àmbit 
educatiu com en d’altres àmbits, així com un espai de relació interpersonal molt ric i que ofereix moltes 
possibilitats. Tanmateix, cal ser rigorós i vetllar per la seguretat i la responsabilitat en el seu ús per evitar 
situacions de risc; en conseqüència, el centre hauria de prendre en compte orientacions com:  
 
- Tenir definida una política de centre pel que fa a la comunicació per mitjans digitals amb les famílies i 

entre professors i alumnes que sigui coneguda per totes les parts.  
- els criteris a l’hora de definir aquesta política de centre han de tenir en compte: el respecte a la 

privacitat de les dades personals, la seguretat de l’entorn de comunicació, la confidencialitat de la 
comunicació, la traçabilitat dels missatges, l’estil de comunicació i la tipologia de continguts a 
comunicar. 

- És recomanable utilitzar entorns d’àmbit educatiu, ja sigui entorns web o aplicacions mòbils. 
Existeixen un bon nombre d’aplicacions i serveis que segueixen aquests requisits d’ús professional i 
que fan, per tant, innecessari l’ús d’altres xarxes socials o aplicacions informals.  

 
- En cas de mantenir contacte mitjançant correu electrònic o xat, es recomana crear un perfil 

professional obert al públic en general o a la resta de la comunitat educativa i evitar utilitzar el correu 
personal.  

 
-  Cal recordar que per tal que els alumnes menors de 14 anys es donin d’alta per a l’ús de serveis web 

(correu, xarxes socials, etc.), encara que siguin aplicacions educatives d’aquests serveis, es 
necessita una autorització del pare, la mare o el tutor legal especificant quins serveis s’utilitzaran i 
amb quina finalitat. Amb alumnes majors de 14 anys es recomana informar pares, mares, tutors 
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legals o guardadors de quins serveis es faran servir i advertir que la responsabilitat per possibles 
mals usos és de l’alumne.  

 
d) Recomanacions pel que fa a l’àmbit organitzatiu: 
 
Per tal d’evitar situacions de risc és necessari un marc organitzatiu que gestioni de forma efectiva els 
recursos humans i materials, amb una atenció especial a la gestió del temps i dels espais. En aquest 
sentit, convé que el centre tingui present orientacions com:  
 
- Determinar temps i espais apropiats per atendre l’alumnat i que aquesta informació sigui pública: 

horari d’atenció, espais habilitats (departament, despatx d’entrevistes, etc.).  
- Afavorir que les consultes de dubtes o aclariments es facin en petit grup.  
- A l’hora de realitzar entrevistes individuals amb els alumnes: habilitar espais adients: un lloc conegut 

de tothom, amb registre d’ús i visibilitat des de l’exterior (finestres, portes de vidre...),procurar 
mantenir les portes obertes, recollir els continguts de l’entrevista en una fitxa o registre (carpeta de 
tutoria, quadern del docent, etc.). 

- Tenir especial cura en l’ús d’espais com vestidors, dutxes o lavabos: supervisar regularment l’ús 
d’aquests espais, donar orientacions als alumnes per evitar que qualsevol company es quedi sol en 
aquests espais (per exemple, al final de classe d’educació física), procurar que el professorat entri 
acompanyat en aquests espais si un alumne s’hi queda sol i cal ser atès, tancar amb clau aquests 
espais quan no se’n faci ús. 

 
8.1  Procediment a seguir després de detectar un cas de maltractament per abús sexual.  
 
Atenent que l’alumnat de l’EESA/CPD està format majoritàriament per infants i adolescents, l’Institut del 
Teatre vol garantir que l’ Escola esdevinguin en tot moment  en un entorn segur i saludable per a tots els 
seus membres, tant per a l’alumnat, que cal protegir de possibles maltractaments o abusos sexuals, com 
per al professorat o personal no docent, que pot veure’s implicat en situacions no desitjables.   És 
important, doncs, que totes les persones que formen part de la institució escolar, incloent-hi els 
professionals  coneguin les formes de detecció dels maltractaments, així com els canals de denúncia. 
 
Per tot això. L’Institut del Teatre en aquest àmbit d’estudis artístics i tècnics es planteja específicament:   
 
- Sensibilitzar el professorat i el personal del centre, l’alumnat i les seves famílies sobre les conductes 

d’assetjament per motius d’orientació afectiva sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i la 
necessitat d’educar en la gestió positiva dels conflictes per evitar-les.  

- Fomentar la implementació de mesures preventives  en l’Escola 
- Facilitar la detecció de conductes d’assetjament per motius d’orientació afectiva sexual, identitat de 

gènere o expressió de gènere que poden afectar el benestar del  alumnes i arribar a vulnerar els seus 
drets elementals.  

-  Promoure les intervencions educatives enfront situacions d’assetjament per motius d’orientació 
afectiva sexual, identitat de gènere o expressió de gènere amb l’alumnat  centres i les seves famílies.  

-  Establir un circuit de coordinació i actuació entre els diferents membres de la comunitat de l’Escola   
 
Per una banda, l’Institut del Teatre considera que la prevenció de maltractaments i d’abusos sexuals és 
una tasca imprescindible i complexa que ha d’implicar tota la comunitat educativa i col·lectius 
professionals. Aquesta prevenció ha d’oferir pautes per als propis infants i adolescents que els ajudin a 
fer-los front i/o evitar-los, i per als adults que els acompanyen en el seu procés de desenvolupament. En 
aquest sentit l’Institut del Teatre es compromet a desenvolupar activitats i mesures de caràcter divulgatiu i 
preventiu, com ara:  
 

- Informar l’alumnat, de manera ajustada a la seva edat, sobre maltractaments i abusos sexuals per tal 
que puguin conèixer i identificar les situacions que poden comportar risc de maltractament i/o d’abús 
sexual. 
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- Potenciar l’educació afectiva i sexual per tal d’afavorir que reconeguin el vincle entre sexualitat i 
afectivitat i així detectar possibles desajustaments i prevenir els abusos. 

- Fomentar l’educació socioemocional per tal de contribuir al coneixement i expressió de les pròpies 
emocions, i possibilitar així la detecció de situacions de maltractament o d’abús sexual. 

- Crear un clima comunicatiu positiu en l’àmbit escolar per tal d’ajudar a trencar el silenci que 
acompanya les situacions de maltractament i abús sexual, i facilitar que els infants i adolescents que 
les pateixin les puguin comunicar a un adult de confiança per aturar-les i obtenir ajuda. 

- Promoure actituds relacionals positives entre els professionals del  centre i l’alumnat per evitar 
situacions no desitjables i garantir el benestar i la seguretat dels alumnes, així com del professorat i 
personal no docent. 

- Proporcionar, des del centre, orientacions a les famílies per tal d’afavorir la seva tasca educadora en 
la prevenció de maltractaments i abusos sexuals, i dotar-los d’elements de detecció de possibles 
casos. 

 
Per altres banda, i atès que l’EESA/CPD forma part de les escoles públiques del servei d’educació de 
Catalunya i en compliment de la normativa vigent, en el cas de detectar qualsevol cas d’abús sexual a 
alumnes s’aplicarà el protocol establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
(formulari 5).  
 
Si els fets identificats, d’acord amb els indicadors continguts en el  Protocol del Departament 
d’Ensenyament i el risc detectat,  es considera que no requereix d’una acció protectora immediata, la 
direcció de l’Escola d’acord amb la Direcció General de l’Institut del Teatre intentarà resoldre el cas des 
del mateix centre, contant, si s’escau, amb l’assessorament i suport dels serveis educatius i de la 
Inspecció d’educació.  
 
Si el fets identificats per l’Escola, d’acord amb els indicadors continguts en  el Protocol del Departament i 
el risc detectat , és  considera GREU i, per tant, posa a l’infant/adolescent en una situació que aconsella 
dur a terme accions protectores de forma immediata o bé fer un estudi urgent de la situació, la direcció de 
l’Escola informarà a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre i aquests ho comunicaran a 
la Fiscalia de Menors o al Jutjat de Guàrdia o als Mossos d’Esquadra mitjançant la corresponent 
denuncia. 
 
Així mateix, l’EESA/CPD, sense perjudici de les actuacions que es derivin  de l’aplicació de Protocol de la 
Generalitat de Catalunya, podrà demanar l’assessorament i/o l’acompanyament de la Comissió de 
Prevenció d’Assetjaments de l’Institut del Teatre.  
 
En qualsevol cas, la Direcció General de l’Institut del Teatre, d’acord amb Gerència, podrà prendrà les 
mesures necessàries per apartar cautelarment al professional implicat del contacte directe amb els 
alumnes. Tot això, sense perjudici de les mesures que en l’àmbit del procediment penal iniciat es puguin 
adoptar per l’autoritat judicial d’acord amb allò previst en els articles 13, 544 bis i concordants de la Llei 
d’enjudiciament criminal. 
 
L’existència del protocol del Departament d’Ensenyament per l’àmbit educatiu pot i cal complementar-se 
amb altres accions d’informació, sensibilització, formació en la pròpia Escola. El Projecte Educatiu de 
Centre i del Pla de Convivència 6 són instruments oportuns per aquets desplegament d’accions 
preventives i d’intervenció. En quests sentit, el mateix Protocol de la Generalitat de Catalunya descriu un 
ampli ventall de possibilitats i eines pedagògiques de prevenció, actituds relacionals entre els 
professionals dels centres educatius i els infants per evitar situacions no desitjables, els bons usos 
digitals, etc. 
 

                                                      
6 RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de 
Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre. 
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9. ANNEXES 
 

 
 

 

  

 

INSTÀNCIA 

Dades personals 
 

 

Nom i cognoms 

 

DNI 

 

Adreça 
 

Codi postal 
 

Població 

 

mail 
 
 

Mòbil 

 
 

Fix 

 

Actua en representació 
 

 

Nom i cognoms 

DNI 

 

Adreça Codi postal Població 

mail mòbil 
Fix 

 

Sol·licito: 
Que la comissió de prevenció i d’investigació d’assetjaments de l’institut del teatre estudiï la 
documentació que annexo en sobre tancat. 

documents que s’adjunten  
Els documents que s’adjunten en sobre tancat tenen caràcter confidencial i únicament pot tenir 
accés la comissió d’assajaments de l’institut del teatre.  

 

Formulari   

1. Sol·licitud d’activació  protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per 
raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere, en l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre. 

Espai reservat per al Registre 
General de l’Institut del Teatre 
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Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Activació del protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual en 
l’àmbit de l’alumnat de l’Institut del Teatre. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de gènere, de menors i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

El compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.  
La protecció d’interessos vitals de la persona afectada o d’una altra persona física. 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en 
l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD.  
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Barcelona,         de             de 20 

 

 (Signatura) 

 

SECRETARIA DE LA COMISSIÓ DE PREVENCIÓ I 
INVESTIGACIÓ D’ASSATJAMENTS DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE 

 

Si l’empleneu a mà, feu-ho amb lletra ben 
clara. 

Presenteu-la al Registre de l’Institut del 
Teatre 
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SOL·LICITUD D’INTERVENCIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREVENCIÓ I 
INVESTIGACIÓ D’ASSETJAMENTS DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

Dades de la persona que presenta la denúncia (afectada o altres persones) 
 

 

Nom i cognoms 

 

DNI 

 

adreça 
 

codi postal 
 

població 

 

mail 
 
 

mòbil 

 
 

fix 

Descripció dels fets 
 

Indiqueu els fets que considereu rellevants sobre els possible cas d’assetjament 

 

 

Documentació annexa 
 

sí (especifiqueu-la) 
 

 

no 

Sol·licitud 
Sol·licito l’activació del protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l’assetjament 
sexual per raó de sexe i per identitat de gènere i orientació sexual, de l’institut del teatre, del qual tinc 
coneixement. 

Confidencialitat 
d’acord amb aquest protocol, manifesto que tinc coneixement que totes les persones destinatàries 
i/o dipositàries d’aquest cas hem d’actuar amb l’obligació de sigil i reserva, en defensa de la 
confidencialitat.  

 

Formulari  2. 
Denúncia i activació del Protocol per part de la persona afectada.  
Lliurar en un sobre tancat i acompanyada de la instància. 
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Col·laboració en les proves i actuacions necessàries 
amb la presentació d’aquesta sol·licitud, accepto col·laborar en les proves i actuacions que siguin 
necessàries per investigar el cas. 

Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 

responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
rambla catalunya 126, 08008-barcelona 

dades de contacte de la delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd@diba.cat 

finalitat del 
tractament 

activació del protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual en 
l’àmbit de l’alumnat de l’institut del teatre. 

temps de 
conservació 

les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 
administratiu, de gènere, de menors i d’arxiu històric. 

legitimació del 
tractament el consentiment de la persona afectada. 

destinataris de 
cessions o 
transferències 

no s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
no s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 

drets de les 
persones 
interessades 

es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
o presencialment a les oficines del registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 

sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en 
l'estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el rgpd.  
sent a catalunya l’apdcat l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 

Barcelona,         de             de 20 

 

 (Signatura) 

 

Lliurar en un sobre tancat i acompanyat 
de la sol·licitud d’intervenció de la Comissió de prevenció i investigació d’assetjament. 
 

 

Si l’empleneu a mà, feu-ho amb lletra ben clara. 
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DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT DE LA 
PERSONA AFECTADA PER A LA INVESTIGACIÓ DE CASOS D’ASSETJAMENT 
SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE, PER IDENTITAT DE GÈNERE O ORIENTACIÓ 
SEXUAL EN L’ÀMBIT D’ESTUDIANTS DE L’INSTITUT DEL TEATRE  
 
Dades de la persona que presenta la denúncia (afectada o altres persones) 
 

Nom i cognoms 
 

DNI 

 

Adreça 
 

Codi postal 
 

Població 

 

mail 
 
 

Mòbil 

 
 

Fix 

Consentiment  
Barcelona,         de             de 20 

 

 (Signatura) 

Presenteu-la acompanyada de la 
instància i sempre en un sobre tancat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3.  
Document de consentiment informat de la persona afectada per a la investigació de casos 
d’assetjament sexual, per raó de sexe, per identitat de gènere i orientació sexual a l’àmbit de l’alumnat.  

Annex 4.-  Diagrama d’actuació en casos d’assetjament sexual per raó de sexe, orientació sexual i/o 
identitat de gènere, en l’àmbit de l’alumnat de l’institut del teatre. 
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        En qualsevol cas la Comissió emetrà un informe motivat i vinculant        
(identificació de les persones implicades, relació nominal de les persones que han format part 
de la  Comissió, dictamen de resolució amb  les intervencions i les mesures necessàries i altres  
actuacions, si cal, complementàries o derivades de la resolució) 

 

 

Fase d’assessorament  

Fase d’intervenció  

Qualsevol persona que tingui sospita que està patint un assetjament, o qualsevol persona que tingui coneixement 
d’un supòsit d’assetjament pot adreçar-se a la Comissió per rebre l’assessorament necessari . Aquesta possibilitat 
és opcional i no implica necessàriament una investigació de la Comissió. 

Inici de la fase d’actuació de la Comissió de prevenció i investigació d’assetjament de a través d’alguna de les 
següents vies: 

  Per la persona 
afectada 

Per qualsevol persona 
coneixedora d’un supòsit 

d’assetjament 

Per informació arribada a la 
Comissió per qualsevol via  

Activació del Protocol  d’ofici 
per la Comissió 

  Activació del Protocol a per instància 
presentada en  el registre de l’IT 

Investigació per la Comissió d’Assajament i Investigació de l’IT                                     
Realitzar les actuacions pertinents per recavar la informació i documentació  necessària sobre els fets 

denunciats, compareixences, entrevistes i altres proves que s’estimin oportunes. 

 

Inexistència d’assetjament 
Existència d’assetjament sexual 

Es comunica a les parts 
directament interessades  i es 
tanca el procés d’intervenció 
de la Comissió. 

Proposta d’intervencions a la Direcció 
General i Gerència de l’IT , es comunica 
a les parts directament interessades i es 
tanca el procés ‘intervenció d e la 
Comissió 

inici de les intervencions proposades per la 
Comissió i noves actuacions per determinar  
l’existència d’altres responsabilitats 

  La Comissió tanca 
l’expedient 
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Annex 5. 
 Protocol d’actuació de les situacions d’abús sexual o altres maltractament en l’àmbit educatiu de la 
Generalitat de Catalunya 
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12. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels càrrecs acadèmics 
adscrits a la Coordinació Acadèmica, a la Direcció de Serveis Culturals de 
l’Institut del Teatre i creació d’altres càrrecs acadèmics. 

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a la modificació dels càrrecs acadèmics 
adscrits a la Coordinació Acadèmica, a la Direcció de Serveis Culturals de l’Institut del 
Teatre i creació d’altres càrrecs acadèmics. 
 
Els càrrec acadèmics ACTUALS adscrits a la Coordinació Acadèmica són: 

• Responsable de Formació Continuada 
• Responsable de Màsters i Postgraus 
• Responsable de Recerca i Innovació 
• Coordinador d’Arts Escèniques Aplicades 

 
Les modificacions PROPOSADES: 
 

• SUPRIMIR el càrrec de “Responsable de Formació Continuada”. 
• MODIFICAR l’adscripció del càrrec de “Responsable de Recerca i Innovació” que 

passarà a adscriure’s a la Direcció de Serveis Culturals. 
• CREACIÓ del càrrec de “Responsable d’Articulació de Projectes” 
• ADSCRIURE funcionalment el Grup de Suport a la Docència a la Coordinació 

Acadèmica. 
• APROVAR les noves funcions assignades als càrrecs de nova creació i MODIFICAR 

parcialment les funcions dels altres càrrecs adscrits a la Coordinació Acadèmica. 
 
Motius: 
 
Per aconseguir potenciar i redimensionar amb la màxima eficàcia els processos, circuits, 
funcions i responsabilitats de cada càrrec acadèmic. A més, es considera que modificar 
l’estructura podria assegurar uns resultats òptims de cara al nou curs acadèmic i en els futurs, 
adaptant-se a les necessitats actuals i als recursos de què disposa l’Organisme. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en sessió ordinària de data 16 de juliol 
de 2014, es va aprovar la creació de quatre càrrecs acadèmics adscrits a la Coordinació Acadèmica de 

1. http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractam
ent_inf_adolesc 
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l’Organisme com a resposta a la necessitat de desplegar per àmbits especialitzats les funcions assumides 
per aquesta, i que es van veure incrementades els darrers anys.   
 
Els càrrecs acadèmics que es van crear són els que es detallen tot seguit:  
 

• Responsable d’Ordenació Acadèmica 
• Responsable de Màsters i Postgraus 
• Responsable de Recerca i Innovació 
• Coordinador d’Arts Escèniques Aplicades 

 
Posteriorment, per decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 15 de 
setembre de 2015 (núm. registre 921/15) i ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, en 
sessió ordinària de 30 de setembre de 2015, es van modificar l’estructura organitzativa de la Coordinació 
Acadèmica que va comportar: 
 

• La supressió del càrrec de “Responsable d’Ordenació Acadèmica”. 
• La creació del càrrec de “Responsable de Formació Continuada”. 

 
Vist que després de l’experiència adquirida als darrers cursos acadèmics s’ha fet palesa la necessitat de 
tornar a revisar el funcionament de l’estructura organitzativa de la Coordinació Acadèmica, tant des del 
punt de vista dels càrrecs acadèmics creats com de les funcions assignades als mateixos, i tot això amb 
l’objectiu d’aconseguir potenciar i redimensionar amb la màxima eficàcia els processos, circuits, funcions i 
responsabilitats de cada càrrec acadèmic. A més, es considera que modificar l’estructura podria 
assegurar uns resultats òptims de cara al nou curs acadèmic i en els futurs, adaptant-se a les necessitats 
actuals i als recursos de què disposa l’Organisme.  
 
En aquest sentit, es proposa la modificació de l’estructura organitzativa de la Coordinació Acadèmica en 
el sentit següent: 
 

• Suprimir el càrrec de “Responsable de Formació Continuada”. 
 
D’altra banda, l’activitat acadèmica de l’Institut del Teatre es desplega de manera creixent en l’àmbit del 
marc europeu dels ensenyaments  superiors, els quals tenen un important component competencial 
orientat cap al camp de la recerca i les iniciatives d’innovació, amb l’objectiu de formar professionals amb 
perfils que aportin valor al desenvolupament de les organitzacions.    
 
En relació amb aquest camp, destaca també la ingent demanda de recursos per als investigadors i els 
experts d’àmbits específics, que han de trobar resposta en les estructures culturals de l’Institut del Teatre, 
en els seus serveis de documentació i en la seva producció editorial.  
 
Vist doncs l’article 49 del vigent Reglament  General de l’Institut del Teatre, que estableix en el seu apartat 
primer que: 
 
“La Direcció de Serveis Culturals impulsarà, coordinarà i organitzarà els projectes i programes culturals, 
de recerca, de divulgació, de producció i d'animació, a través de la seva estructura i amb la col·laboració i 
el recolzament de les unitats acadèmiques, dels Centres Territorials i d'altres unitats de l'Institut del 
Teatre.” 
 
Ateses totes les anteriors premisses, es proposa: 
 

• Modificar l’adscripció del càrrec de “Responsable de Recerca i Innovació” que passarà a 
adscriure’s funcionalment a la Direcció de Serveis Culturals. 
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Així mateix, en base a la proposta de modificació esmentada, s’ha revisat les funcions dels càrrecs 
acadèmics actuals, s’ha considerat  adient la creació d’un nou càrrec acadèmic adscrit a la Direcció de 
Serveis Culturals  que tindrà com a funció principal posicionar a l’Organisme dins del mapa de les arts 
escèniques en viu d’àmbit estatal i internacional condicionant tota la seva activitat a la qualitat i 
l’excel·lència. El càrrec proposat és: 
 

• El càrrec de “Responsable d’Articulació de Projectes” 
 
Vist l’article 83 del Reglament General de l’Institut del Teatre que estableix que la Direcció General de 
l’Institut del Teatre disposarà d’òrgans tècnics unipersonals d’assistència executiva i, concretament al seu 
article 83 regula com a tal, la Coordinació Acadèmica com aquell òrgan tècnic encarregat de la 
coordinació i seguiment dels estudis i activitats que es desenvolupen a les Escoles de l’Institut del Teatre, 
sens perjudici de les funcions pròpies dels òrgans acadèmics relacionats, així com de dirigir i coordinar 
altres programes, cursos i activitats docents que organitzi o en les què participi l’Organisme.  
 
Cal remarcar, que les funcions dels càrrecs acadèmics creats continuaran essent exercides per personal 
vinculat a la docència de l’Organisme, fet que comportarà l’exercici simultani de les funcions de docents 
juntament amb les funcions assignades per a l’exercici del nou càrrec. La descàrrega lectiva setmanal que 
tindran els efectius que es designin per a l’exercici del càrrec serà de: 
 

Càrrec acadèmic Descàrrega lectiva/setmana 
Responsable d’Articulació de Projectes 3 hores 
Responsable  de Màsters i Postgraus 3 hores 
Responsable de Recerca i Innovació 3 hores 
Coordinador d’Arts Escèniques Aplicades 3 hores 
 
Finalment, procedeix formalitzar l’ascendent que la Coordinació Acadèmica té assignat sobre el col·lectiu 
de personal de suport a la docència, que desenvolupa la seva activitat  de manera transversal prestant 
servei a les diferents escoles, centres, activitats institucionals i projectes específics, i al capdavant del qual 
hi ha un Coordinador (càrrec acadèmic).  
 
En aquest sentit, es proposa: 
 

• Adscriure funcionalment el Grup de Suport a la Docència a la Coordinació acadèmica. 
 
Vistes les potestats administratives, d’organització i planificació atribuïdes a l’Institut del Teatre per al 
compliment de les seves finalitats establerts, tant a l’article 47 del Reglament General de l’Institut del 
Teatre com als vigents Estatuts de l’Organisme, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 17 
de juny de 2004 i publicat al BOPB núm. 192 de 11 d’agost de 2004. 
 
Vist el que disposa l’article 12 dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 

ACORDS 

 
Primer.- MODIFICAR el decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 15 de 
setembre de 2015 (núm. registre 921/15), posteriorment ratificat per la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre en sessió ordinària de 30 de setembre de 2015 mitjançant el qual es aprovar l’organigrama de 
funcionament de la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre, en el sentit de: 
 

• Suprimir el càrrec de “Responsable de Formació Continuada”. 
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• Modificar l’adscripció del càrrec de “Responsable de Recerca i Innovació” que passarà a 
adscriure’s a la Direcció de Serveis Culturals. 

 
Segon.- APROVAR la creació del nou càrrec acadèmic adscrit funcionalment a la Direcció de Serveis 
Culturals de l’Institut del Teatre i que és: 
 

• El càrrec de “Responsable d’Articulació de Projectes” 
 
Tercer.- MODIFICAR, igualment, el decret d’urgència de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 
data 15 de setembre de 2015 esmentat al punt anterior i en base a les raons adduïdes a la part expositiva 
d’aquesta resolució,  en el sentit d’APROVAR les noves funcions assignades als càrrecs de nova creació i 
MODIFICAR parcialment les funcions dels altres càrrecs adscrits a la Coordinació Acadèmica,  sent per 
tant, les funcions definitives amb les modificacions inserides les següents: 
 
Responsable de Màsters i Postgraus 
 

1. Proposar un procediment que fomenti i reguli la creació de màsters i postgraus a l’IT. 
2. Proposar programes i cursos de post grau i màster per a graduats i professionals de les arts 

escèniques. 
3. Proposar a la Coordinació Acadèmica convenis amb altres institucions i centres superiors per a la 

realització de màsters i postgraus. 
4. Proporcionar, d’acord amb el servei de graduats, assessorament sobre beques i ajuts als 

màsters i postgraus. 
5. Facilitar les gestions amb les universitats relatives als màsters i postgraus interuniversitaris. 
6. Realitzar anualment un informe sobre l’activitat realitzada a la institució en l’àrea de màsters, 

postgraus. 
 
Responsable de Recerca i Innovació 
 

1. Coordinar i vetllar per a l’aplicació, desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla de Recerca 
de l’Institut del Teatre (d’acord amb el Pla Estratègic del mateix). 

2. Incentivar la recerca a l’IT contemplant les diverses esferes de desenvolupament: recerca 
individual, grups de recerca, projectes de recerca, xarxes institucionals, etc. 

3. Coordinar el Consell de Recerca de l’IT. 
4. Establir  un procediment que fomenti i reguli la creació de grups de recerca a l’IT d’acord amb el 

Consell de Recerca i la Direcció General de l’IT. 
5. Proposar convenis de recerca amb altres institucions, centres superiors, universitats i centres de 

creació –nacionals o internacionals- interessats en la recerca. 
6. Promoure l’assistència a conferències, simposis i congressos. 
7. Promoure, d’acord amb la Direcció de Serveis Culturals, la publicació o comunicació dels treballs 

de recerca. 
8. Afavorir la connexió entre la tasca docent i la investigadora, i vetllar per la innovació pedagògica 

lligada a la recerca. 
9. Proporcionar assessorament sobre beques i ajuts a la recerca. 
10. Convocar i portar a aprovació, d’acord amb el procediment que estableixi el Consell de Recerca, 

els projectes d’investigació de l’Institut del Teatre. 
11. Donar suport tècnic i instrumental als grups de recerca. 
12. Realitzar anualment un informe sobre l’activitat investigadora realitzada a la institució. 

 
Coordinador d’Arts Escèniques Aplicades 
 

1. Establir un pla anual  d’actuació en Arts Escèniques Aplicades de l’Institut del Teatre i vetllar per 
la seva realització. 
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2. Gestionar les ja existents i proposar noves iniciatives per al desenvolupament de programes 
institucionals relacionats amb les Arts Escèniques Aplicades en els àmbits de l’educació, la salut i 
la inserció social. 

3. Dirigir, orientar i supervisar projectes formatius de postgrau, formació continuada, 
d’especialització o recerca relacionats amb el desenvolupament de les Arts Escèniques 
Aplicades. 

4. Representar l’Institut del Teatre en els projectes d’Arts Escèniques Aplicades en què participa la 
institució. 

5. Generar iniciatives per a la difusió i el coneixement dels projectes culturals i les bones pràctiques 
en Arts Escèniques Aplicades entre docents, estudiants i graduats de l’Institut del Teatre. 

6. Realitzar anualment un informe sobre l’activitat realitzada a la institució en l’àrea de les Arts 
Escèniques Aplicades.  

 
Responsable d’Articulació de Projectes 
 

1. Donar suport als projectes impulsats per l’equip de direcció.  
2. Impulsar accions i projectes per tal que l’IT es posicioni a l’àmbit nacional i internacional com a 

centre de prestigi de les arts escèniques.  
3. Vetllar perquè els fluxos de treball intern de l’IT serveixin per intercanviar informacions, aprofitar 

oportunitats de treball i optimitzar resultats. 
4. Analitzar els projectes impulsats per l’IT per veure si són factibles i coherents amb el Pla 

Estratègic de la institució.   
5. Actuar com a observador de projectes i iniciatives que siguin susceptibles d’interès per a l’Institut 

del Teatre i estar pendent de les possibles oportunitats en les què es pugui participar.   
6. Dissenyar, planificar i executar les estratègies necessàries perquè el coneixement i el talent 

d’estudiants i graduats/ accedeixi el més aviat possible als mercats i a altres àmbits laborals 
afins. 

7. Aportar suggeriments, valors i visió sobre què caldria reforçar a nivell pedagògic per garantir que 
projectes i/o estratègies engegades per les escoles puguin assolir i rendibilitzar els seus 
objectius de la millor manera possible. I també perquè els estudiants, quan surtin de l’Institut del 
Teatre, tinguin coneixement i perfils aptes i actualitzats a les demanades del sector i de la 
societat.   

8. Assessorar, conjuntament amb la coordinació acadèmica i les escoles i com a coordinador/a del 
servei de graduats de l’IT, els estudiants i graduats/-des en qüestions d’àmbit professional en un 
sentit transversal.    

9. Crear eines i mecanismes orientats a recaptar informació que aporti valor estadístic en l’àmbit de 
les arts escèniques, de cara a fer previsió de les tendències i realitats sectorials. 

10. Impulsar i estimular, conjuntament amb el/la Responsable d’Innovació i Recerca i amb la 
supervisió de la Direcció de Serveis Culturals i de la Direcció General, accions relacionades amb 
la recerca i la innovació. 

 
Quart.- ASSIGNAR una descarrega lectiva als efectius que exerceixi les funcions dels càrrecs acadèmics 
següents: 
 
Càrrec acadèmic Descàrrega lectiva/setmana 
Responsable d’Articulació de Projectes 3 hores 
Responsable  de Màsters i Postgraus 3 hores 
Responsable de Recerca i Innovació 3 hores 
Coordinador d’Arts Escèniques Aplicades 3 hores 
 
Cinquè.- ADSCRIURE funcionalment el Grup de Suport a la Docència a la Coordinació Acadèmica. 
 
Sisè.- APROVAR, en conseqüència,  l’organigrama de funcionament de la Coordinació Acadèmica de 
l’Institut del Teatre amb les modificacions introduïdes, i que es detalla a continuació: 
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Setè.- APROVAR el nou organigrama de funcionament dels Serveis Culturals de l’Institut del Teatre, i 

que es detalla a continuació: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vuitè.- FIXAR els efectes d’aquesta resolució l’1 de setembre de 2018.  

COORDINACIÓ ACADÈMICA 

IT DANSA COL·LECTIU DE SUPORT A 

LA DOCÈNCIA-

INSTRUMENTISTES 

RESPONSABLE DE 

MÀSTERS I 

POSTGRAUS 

COORDINACIÓ 

D’ARTS ESCÈNIQUES 

APLICADES 

DIRECCIÓ DE SERVEIS CULTURALS 

RESPONSABLE 

ARTICULACIÓ DE 

PROJECTES 

RESPONSABLE 

RECERCA I INNOVACIÓ 
 

CENTRE DE 

DOCUMENTACIÓ I 

MUSEU ARTS 

ESCÈNIQUES 

MAE 

UNITAT DE 
SERVEIS 
BÀSICS 

UNITAT DE 
SERVEIS 

DIGITALS I 
RECERCA 

CÀRREC D’ESTRUCTURA 
SUPERIOR 
 
CÀRREC ACADÈMIC 
 
CÀRREC D’ESTRUCTURA 
SUBORDINAT 
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13. Dictamen que proposa la modificació dels complements retributius dels 
càrrecs acadèmics de les escoles superiors i d’altres càrrecs de l’Institut del 
Teatre.  

 
El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a la modificació dels complements retributius dels 
càrrecs acadèmics de les escoles superiors i d’altres càrrecs de l’Institut del Teatre.  
 
 
Arran de la modificació dels càrrecs acadèmics adscrits funcionament a la Coordinació 
Acadèmica i a la Direcció de Serveis Culturals, procedeix l’adequació de la taula dels 
complements retributius vigents a les modificacions efectuades. 
 
MODIFICACIONS EN LA TAULA DE COMPLEMENTS RETRIBUTIUS 
 
• SUPRIMIR el complement retributiu de “Responsable de Formació Continuada” de 

450,00€ 
• CREAR el complement retributiu de “Responsable d’Articulació de Projectes” de 

450,00€ 
 
S’aprova la TAULA REFOSA de complements retributius: 
 
ESCOLES SUPERIORS (ESAD I CSD) 

 
 

CÀRREC IMPORT 
Director d’escola 807,50€ 
Sots-director 760.00 € 
Secretari/a Acadèmic 570.00 € 
Cap d’especialitat 475.00 € 
Coordinador/a pedagògic/a al Centre del 
Vallès (Terrassa) de l’ESAD 

285.00€ 

Cap de Departament 237.50 € 
 
ALTRES CÀRRECS 

CÀRREC IMPORT 
Assimilat a director d’escola 665.00 € 
Assimilat a sots-director 570.00 € 
Responsable de Recerca i Innovació 450,00 € 
Responsable de Màsters i Postgraus 450,00 € 
Responsable d’Articulació de Projectes” 450,00€ 
Coordinador d’Instrumentistes 332.50 € 
Coordinador del programa de Doctorat en 
Arts Escèniques 

332.50 € 
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Assimilat a secretari/a acadèmic 332.50 € 
Assimilat a Cap d’especialitat 332.50 € 
Assimilat a cap de departament 237.50 € 
Coordinador d’Arts Escèniques Aplicades 237.50 € 

 
Efectes: 1 de setembre de 2018. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Vist que l’Institut del Teatre disposa de diversos docents adscrits a les Escoles Superiors que tenen 
assignat un complement retributiu fixat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre per a l’exercici de 
càrrec docent. 
 
Vist que la darrera modificació d’aquests complements és va aprovar per acord de la Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de 20 de desembre de 2017 (núm. registre 185/2017).  
 
Atenent a la circumstància que arran de la modificació dels càrrecs acadèmics adscrits funcionament a la 
Coordinació Acadèmica i a la Direcció de Serveis Culturals, procedeix l’adequació de la taula dels 
complements retributius vigents a les modificacions efectuades. 
 
Vistes les potestats administratives, d’organització i planificació atribuïdes a l’Institut del Teatre per al 
compliment de les seves finalitats establertes, tant a l’article 47 del Reglament General de l’Institut del 
Teatre com als vigents Estatuts de l’Organisme, aprovats pel Ple de la Diputació de Barcelona en data 17 
de juny de 2004 i publicat al BOPB núm. 192 de 11 d’agost de 2004. 
 
Vist el que disposa l’article 12 dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta de 
Govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de 
l’Interventor General, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- MODIFICAR la taula dels imports corresponents als complements retributius aplicables als 
càrrecs acadèmics de les Escoles Superiors i d’altres càrrecs acadèmics de l’Institut del Teatre, aprovada 
per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de 20 de desembre de 
2017 (núm. registre 185/2017), en el sentit següent: 
 

• Suprimir el complement retributiu de “Responsable de Formació Continuada”. 
• Crear el complement retributiu de “Responsable d’Articulació de Projectes” 

 
Segon.- APROVAR, en conseqüència, la taula refosa dels imports corresponents als complements 
retributius aplicables als càrrecs acadèmics de les Escoles Superiors i d’altres càrrecs acadèmics de 
l’Institut del Teatre, amb les modificacions introduïdes i d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva 
d’aquest decret. 
 
TAULA  DELS COMPLEMENTS RETRIBUTIUS 
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ESCOLES SUPERIORS (ESAD I CSD) 

 
 
CÀRREC IMPORT 
Director d’escola 807,50€ 
Sots-director 760.00 € 
Secretari/a Acadèmic 570.00 € 
Cap d’especialitat 475.00 € 
Coordinador/a pedagògic/a al Centre del Vallès 
(Terrassa) de l’ESAD 

285.00€ 

Cap de Departament 237.50 € 
 
 
ALTRES CÀRRECS 

CÀRREC IMPORT 
Assimilat a director d’escola 665.00 € 
Assimilat a sots-director 570.00 € 
Responsable de Recerca i Innovació 450,00 € 
Responsable de Màsters i Postgraus 450,00 € 
Responsable d’Articulació de Projectes” 450,00€ 
Coordinador d’Instrumentistes 332.50 € 
Coordinador del programa de Doctorat en Arts 
Escèniques 

332.50 € 

Assimilat a secretari/a acadèmic 332.50 € 
Assimilat a Cap d’especialitat 332.50 € 
Assimilat a cap de departament 237.50 € 
Coordinador d’Arts Escèniques Aplicades 237.50 € 

 

Tercer.- FIXAR els efectes d’aquesta resolució en data 1 de setembre de 2018.  

 
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Secció de Gestió Econòmica de l’Institut del Teatre per al seu 
coneixement i aplicació.” 
 
 
 
 
14. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 
 
a) Donar compte de la resolució del procés selectiu per a la selecció de director o 

directora de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional 
de Dansa (EESA/CPD) a partir del curs 2018-19. 
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La Sra. Puyo es refereix al nomenament d'una direcció provisional nomenada pel curs 2017-
2018, perquè del procés electoral no en va sortir cap candidat elegit.  
Ara s'ha dut a terme de nou les eleccions a la direcció de l'EESA/CPD. El resultat és que ha 
sortit escollida la Sra. Marina Escoda. El seu nomenament serà efectiu del dia 1-9-18 fins el 31-
8-2022. 
 
 
El Sr. Altayó es refereix al decret de nomenament de la direcció provisional. Indica el Sr. Altayó 
que no consta cap decret de nomenament inicial; és a dir el que ara es modifica. Cal referir les 
dates. 
 
b)     Abrossa'm: dins del programa de col·laboració entre l'Institut del Teatre i La seca Espai 
brossa s'ha dut a terme dues residències artístiques amb graduats de l'ESAD. Aquests treballs 
fan temporada tres setmanes al teatre durant el mes de juny i juliol 2018. 
 
c)     Al Festival Grec 2018 l'Institut del Teatre estrena a la Sala Hiroshima els dos premis  per 
projectes artístics dels graduats de dansa i teatre. Posteriorment tan el Premi de teatre Adrià 
Gual com el Premi de Dansa faran gira per diversos teatres de Catalunya. 
 
d)     Aquest any hem aconseguit una coproducció amb el Festival Grec PEL nostre postgrau 
professionalitzador ITDansa. L'espectacle que porta per títol  "D'Austràlia a la Índia passant per 
Barcelona" està format per tres coreografies, dues de coreògrafs internacionals consagrats i 
una coreografia d'una jove promesa graduada de l'IT. S'ha d'estrenar al Teatre Ovidi Montllor el 
dia 29 de juliol i posteriorment farà gira per Catalunya i Europa. 
 
e)     Com cada  any l'IT acull l'acte de lliurament del Premi Margarida Xirgu a la millor actriu de 
la temporada. En aquesta edició ha estat guardonada l'actriu Imma Colomer. 
 
f)     A proposta de la Direcció General, la Presidència sotmet a consideració de la Junta de 
Govern, i s'acorda deixa constància a l'acta, del condol de la Junta de Govern pel decés del Sr. 
Jordi Fàbrega professor i director durant els darrers 6 anys del Conservatori Superior de Dansa 
tot agraint els serveis prestats i les tasques realitzades en tots aquests anys. 
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Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el 
punt següent: 
 

 
 
15. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
ANNEX  
 
Diligència que s’estén pel secretari delegat que subscriu, per a fer constar que a 
continuació es reprodueix el document adjunt al dictamen que proposa aprovar 
el Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre, integrat per diverses 
escoles i centres per al curs 2018-2019, així com el seu cost econòmic, que s’ha 
incorporat a l’ordre del dia en el punt 10è. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el President de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari que 
en dóna fe.  


