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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:  9 d’octubre de 2018 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  13:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  13:40 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·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
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·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
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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 18 de 
setembre de 2018. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 1733 al 
1863 de l’any 2018.   
 

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

4. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de la contractació relativa al “Servei de suport per a la realització 
d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”.  LOT 1 i LOT 2. 
 

5. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació del “Servei de control de la higiene 
d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del 
Centre Territorial d’Osona)”. 5 LOTS Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
  

6. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei d’assegurances d’accidents, 
assistència i mobilitat per a l’Institut del Teatre”. 2 LOTS Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
 

7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
 

8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Col·legi de 
Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC). 
 

9. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del curs “Formació de Dansa en Xarxa,  especialitats: 
Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de l’Institut del Teatre per al curs 
2018-2019. 

10. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic  del  curs “Escenotècnia per a producció i regidoria” de 
l’Institut del Teatre. 
 

11. Dictamen que proposa aprovar deixar sense efecte el curs  “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un 
equip de treball” de l’Institut del Teatre.  
 

12. Dictamen que proposa aprovar deixar sense efecte el curs de “La distribució de productes culturals” de 
l’Institut del Teatre. 
 

13. Dictamen que proposa aprovar deixar sense efecte el curs de “Els públics com a eix vertebrador de 
l’estratègia de màrqueting i comunicació”  de l’Institut del Teatre. 
 

14. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la composició de la Comissió de Gestió de la Formació de 
l’Institut del Teatre. 
 

15. Dictamen que proposa informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la  modificació de la 
tarifa de taxes i preus públics de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 

16. Dictamen que proposa informar el projecte de pressupost per a l’any 2019 de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre i elevar-ho al Consell General de l'Institut del Teatre . 
 

17. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

18. 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 18 de setembre 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 18 de setembre 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 18 de 
setembre 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 1733 al 1863 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 1733 al 1863 de l’any 2018. 
 
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 la pròrroga de la contractació relativa al 

“Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre”.  LOT 1 i LOT 2. 

 
El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació de la pròrroga de la contractació 
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relativa al “Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre”.  LOT 1 i LOT 2. 
 
A continuació es sotmetrà a la Junta de Govern, de no haver-hi intervencions, per a la 
seva aprovació. 
 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 22 
de novembre de 2017 es va adjudicar, amb efectes 1 de gener de 2018, la contractació relativa 
al servei de “Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais escènics 
de l’Institut del Teatre” a: 
 

• LOT 1: SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES. 
 

L’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, amb NIF A58116369, per un 
import màxim anual de 82.997,33€, IVA exclòs, més 17.429,44€ en concepte d’IVA al 
21%, que ascendeix a un total de 100.426,77€ IVA inclòs, desglossat en els següents 
conceptes, d’acord amb la seva oferta: 
 

Servei Preu unitari 
ofertat  

IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari ofertat 

IVA inclòs 
Oficial de primera i 
regidoria 19,09€ 21% 4,01€ 23,10€ 

Oficial de segona 17,80€ 21% 3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 21% 2,99€ 17,22€ 

 
I amb la millora proposada de disposar d’un equip informàtic (portàtil) amb programari 
de so i llum per operar en funcions (tipus showcue/ qlab/deelite) 

 
 

• LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS 
ESCÈNIQUES 

 
L’empresa SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP AND. amb NIF 
F90065418, per un import màxim anual de 9.931,50€ IVA exclòs, més 2.085,62€ en 
concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de 12.017,12€ IVA inclòs, desglossat 
en els següents conceptes, d’acord amb la seva oferta: 

  

Servei 
Preu unitari 

ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
ofertat 

IVA inclòs 
Oficial de primera i 
regidoria 18,50€ 21% 3,88€ 22,38€ 
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I amb la millora proposada de reducció dels temps de resposta a les peticions de 
l’Institut del teatre per les situacions sobrevingudes a les possibles incidències 
establertes a la clàusula de 3.3 dels plecs tècnics de: 2 hores. 

 
L’inici dels contractes va ser l’1 de gener de 2018, i els contracte tindrà una durada d’un any, 
prorrogable de forma expressa i de mutu acord, sense que la durada de la seva vigència 
incloses les pròrrogues pugui excedir de dos anys. 
 
L’empresa  SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA,  actual adjudicatària del contracte del 
LOT 1 ha manifestat la seva conformitat a la pròrroga del contracte mitjançant document de 
data 12 de setembre de 2018 i pel període comprès entre l’1 de gener de 2019 i 31 de 
desembre de 2019. (1 ANY) 
 
En canvi, l’empresa SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP.AND actual 
adjudicatària del contracte del LOT 2, la seva conformitat a la pròrroga del contracte mitjançant 
document de data 25 de setembre de 2018 i pel període comprès entre l’1 de gener de 2019 i 
31 d’agost de 2019. (8 MESOS) 
 
En conseqüència, es proposa aprovar la pròrroga del “Servei de suport per a la realització 
d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre”’ per als períodes i 
ofertes abans descrites. 
 
Així mateix, s’autoritza la despesa màxima anual corresponent a 108.438,18€, IVA inclòs, 
derivada d’aquesta pròrroga, que es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 
99210/227.99 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 i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
 
 
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 22 de 
novembre de 2017 (núm. registre 169/2017), es va adjudicar, amb efectes 1 de gener de 2018, d’acord 
amb les seves ofertes i de conformitat amb la proposta la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència 
de la Diputació de Barcelona reunida el dia 27 de setembre de 2017, la contractació relativa al servei de 
“Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre” 
a: 
 

• LOT 1: SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES. 
 

L’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, amb NIF A58116369, per un import 
màxim anual de VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-
TRES CÈNTIMS (82.997,33€) IVA exclòs, més DISSET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU 
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (17.429,44€) en concepte d’IVA al 21%, que 
ascendeix a un total de CENT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS (100.426,77€) IVA inclòs, desglossat en els següents conceptes, d’acord amb la seva 
oferta: 
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Servei Preu unitari 

ofertat  
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

Oficial de primera i 
regidoria 19,09€ 21% 4,01€ 23,10€ 

Oficial de segona 17,80€ 
21% 

3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 
21% 

2,99€ 17,22€ 

 
I amb la millora proposada de disposar d’un equip informàtic (portàtil) amb programari de so i 
llum per operar en funcions (tipus showcue/ qlab/deelite) 

 
 

• LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS ESCÈNIQUES 
 

L’empresa SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP AND. amb NIF 
F90065418, per un import màxim anual de NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (9.931,50€) IVA exclòs, més DOS MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (2.085,62€) en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de 
DOTZE MIL DISET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (12.017,12€) IVA inclòs, desglossat en els 
següents conceptes, d’acord amb la seva oferta: 

  

Servei 
Preu unitari 
ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
ofertat 
IVA inclòs 

Oficial de primera i 
regidoria 18,50€ 21% 3,88€ 22,38€ 

 
I amb la millora proposada de reducció dels temps de resposta a les peticions de l’Institut del 
teatre per les situacions sobrevingudes a les possibles incidències establertes a la clàusula de 
3.3 dels plecs tècnics de: 2 hores. 

 
D’acord amb la clàusula 1.5 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació 
referenciada, els contractes (un per a cada lot), un cop formalitzats, tindran una durada d’un (1) any a 
comptar des de l’inici de la prestació del servei. La data d’inici de la prestació del servei es fixarà en els 
contractes d’acord amb l’article 26.1.g) del TRLCSP. 
 
I en quant a la pròrroga, els contractes seran prorrogables de forma expressa i de mutu acord, sense que 
la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de dos (2) anys. No s’acordarà la 
pròrroga en el cas que el contractista hagi incomplert les condicions especials d’execució de caràcter 
social, definides a la clàusula 2.2 del present plec. 
 
Vist que la vigència dels dos contractes (un per cada lot) es va estendre des de l’1 de gener de 2018 fins al 
31 de desembre de 2018 i vist que les empreses adjudicatàries no han incomplert les condicions especials 
d’execució de caràcter social. 
 
Vist l’informe de la Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics de l’Institut del Teatre, de data 13 de 
setembre de 2018 mitjançant el qual informa favorablement la pròrroga dels contractes relatius als dos 
LOTS esmentats, en la part final del qual especifica literalment el següent: 
 

“(...)Considerant que persisteixen les necessitats que van motivar les contractacions, que els 
preus dels contractes formalment vigents s’adeqüen a les prestacions actuals del mercat i que 
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s’han complert els requisits establerts en la legislació vigent en el sentit que el servei es presta a 
satisfacció de l’entitat contractant, s’informa favorablement de la pròrroga dels contractes del LOT 
1 i del LOT 2 del “Servei de suport per a la realització d’activitats programades als espais 
escènics de l’Institut del Teatre , des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019” 

 
L’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga del contracte a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE 
FOCUS SA,  actual adjudicatària del contracte del LOT 1 relatiu al “Servei de suport al muntatge i 
desmuntatge escènic i servei de funció de les activitats programades als espais escènics de l’Institut del 
Teatre”, i que l’esmentada empresa ha manifestat la seva conformitat mitjançant compareixença 
efectuada el dia 12 de setembre de 2018. 
 
D’igual manera, l’Institut del Teatre ha proposat la pròrroga del contracte a SMART IBÉRICA DE 
IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP.AND actual adjudicatària del contracte del LOT 2 relatiu al “Servei de 
manteniment correctiu per a les activitats escèniques”, i que l’esmentada empresa ha manifestat la 
conformitat de la pròrroga mitjançant compareixença efectuada el dia 25 de setembre de 2018, però per a 
un termini de vuit mesos, és a dir, des de l’1 de gener de 2019 al 31 d’agost de 2019.  
 
Vist el que disposa l’article 12.a2 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre (publicats al BOPB núm. 192 
de 11.8.2004) relatiu a la competència de la Junta de Govern per aprovar i adjudicar contractes de serveis 
d’import superior a 60.101,00 €, i per tant, s’entén que la pròrroga de la contractació correspondrà al 
mateix òrgan de contractació que el va aprovar i adjudicar.  
 
Per tot això, i a proposta 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 pròrroga de la contractació (dividida en DOS LOTS) relativa al “Servei de suport 
per a la realització d’activitats programades als espais escènics de l’Institut del Teatre” per als 
període concretats a continuació i adjudicada a: 
 

• LOT 1: SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ACTIVITATS ESCÈNIQUES:  
 

Període pròrroga: Des de l’1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019. 
 

 L’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS, SA, amb NIF A58116369, per un import 
màxim anual de VUITANTA-DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-
TRES CÈNTIMS (82.997,33€) IVA exclòs, més DISSET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU 
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (17.429,44€) en concepte d’IVA al 21%, que 
ascendeix a un total de CENT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET 
CÈNTIMS (100.426,77€) IVA inclòs, desglossat en els següents conceptes, d’acord amb la seva 
oferta: 

 
Servei Preu unitari 

ofertat  
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu 
unitari ofertat 
IVA inclòs 

Oficial de primera i 
regidoria 19,09€ 21% 4,01€ 23,10€ 

Oficial de segona 17,80€ 
21% 

3,74€ 21,54€ 

Auxiliar i porter 14,23€ 
21% 

2,99€ 17,22€ 
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I amb la millora proposada de disposar d’un equip informàtic (portàtil) amb programari de so i 
llum per operar en funcions (tipus showcue/ qlab/deelite) 

 
 

• LOT 2: SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU PER A LES ACTIVITATS ESCÈNIQUES. 
 

Període pròrroga: Des de l’1 de gener de 2019 a 31 d’agost de 2019. 
 

 L’empresa SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S. COOP AND. amb NIF 
F90065418, per un import màxim (pels 8 mesos) de SIS MIL SIS-CENTS VINBT-I-UN EUROS 
(6.621,00€) IVA exclòs, més MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB QUARANTA-UN 
CÈNTIMS (1.390,41€) en concepte d’IVA al 21%, que ascendeix a un total de VUIT MIL ONZE 
EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (8.011,41€) IVA inclòs, desglossat en els següents 
conceptes, d’acord amb la seva oferta: 

  

Servei 
Preu unitari 
ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import IVA Total preu unitari 
ofertat 
IVA inclòs 

Oficial de primera i 
regidoria 18,50€ 21% 3,88€ 22,38€ 

 
I amb la millora proposada de reducció dels temps de resposta a les peticions de l’Institut del 
teatre per les situacions sobrevingudes a les possibles incidències establertes a la clàusula de 
3.3 dels plecs tècnics de: 2 hores. 

 
Segon.- AUTORITZAR la despesa màxima corresponent a CENT VUIT MIL QUATRE-CENTS TRENTA-
VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (108.438,18€), IVA inclòs, derivada d’aquesta pròrroga, que es farà 
efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 99210/227.99 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 i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu.  
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acord, a l’empresa SERVEIS DE L’ESPECTACLE FOCUS SA i a 
l’empresa SMART IBÉRICA DE IMPULSO EMPRESARIAL S.COOP.AND, en la part que interessi a cada 
empresa.” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de la contractació del “Servei 

de control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre 
(seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial 
d’Osona)”. 5 LOTS Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
 

El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a l’adjudicació de la contractació del “Servei de 
control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de 
Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona)”. 5 LOTS 
Procediment obert. Pluralitat de criteris. 
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Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de 16 de 
maig de 2018 (núm. registre 83/2018) es va aprovar l’expedient de contractació del “Servei de 
control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del 
Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona)”, per un pressupost biennal màxim de 
licitació de VUITANTA-DOS MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS (82.159,00€), IVA inclòs. 
 
La contractació del present expedient es divideix en els lots següents: 
 
· LOT 1: Servei de control de plagues 
· LOT 2: Servei de neteja i desinfecció ventilacions 
· LOT 3: Servei de manteniment i desinfecció de legionel·la 
· LOT 4: Servei bianual de neteja de pous de clavegueram 
· LOT 5: Servei de recollida contenidors i gestió de residus 
 
Proposta: 
 
- Un cop oberta la licitació, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, reunida el dia 11 i 25 de juliol de 2018, va proposar: 
 

LOT 1 Servei de control de plagues 
        ADJUDICAT a l’empresa AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES SL. 

(Només s’ha presentat una única empresa) 
 
1) OFERTA ECONÒMICA 
 

Servei Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Servei de control de plagues 6.988,00 € 21% 1.467,48 € 8.455,48 € 

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA DEL TRACTAMENT ESPECÍFIC DE DESINFECCIÓ 
DEL VESTUARI DESCRITA AL PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 1).  
 

• Freqüència del tractament de desinfecció dels vestuaris  
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

2 tractaments anuals de desinfecció dels 
vestuaris (obligatori) 

 

3 tractaments anuals de desinfecció dels 
vestuaris X 

 
3) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA MÍNIMA DEL TRACTAMENT CONTRA COLOMS 
DESCRITA AL PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 1).  
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• Freqüència del tractament contra coloms   
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

Semestral (obligatori)  

Quadrimestral X 

 
LOT 2 Servei de neteja i desinfecció ventilacions 

DESERTA         
 

LOT 3 Servei de manteniment i desinfecció de legionel·la 
ADJUDICAT a l’empresa SERVICIOS LEGIONELLA AMBIENTAL SL 

(s’han presentat 3 empreses) 
 
Les empreses presentades i les puntuacions són: 

 

EMPRESES Oferta 
licitador Diferència PUNTS Criteri 

2 
TOTAL 
PUNTS Ordre 

SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD 
AMBIENTAL SL 9.980,00 4.520,00 90,00 10,00 100,00 1 

EMINFOR SL 11.600,00 2.900,00 57,74 10,00 67,74 3 
AMBIENT SERVEI CONTROL DE 
PLAGUES SL 11.294,00 3.206,00 63,84 10,00 73,84 2 
 
Adjudicat per l’oferta següent: 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
  

Preu biennal 
ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu 
biennal ofert IVA 
INCLÒS 

9.980,00€ 21% 2.095,80€ 12.075,80€ 
 
 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I NETEJA 
DELS DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 3) .  
 

• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’aigua descalcificada 
 

Freqüència Marcar amb una creu 
l’opció triada 

Una inspecció i neteja anual 
(obligatòria) 

 

Dues inspeccions i neteges 
anuals 

X 
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LOT 4 Servei bianual de neteja de pous de clavegueram 
DESERTA         

 
LOT 5 Servei de recollida contenidors i gestió de residus 

DESERTA         
 
- D’altra banda, es disposa la despesa pluriennal de VINT MIL CINC-CENTS TRENTA-UN 
EUROS AMB VINTA-I-VUIT CÈNTIMS (20.531,28€), IVA inclòs, corresponent a aquesta 
contractació, es farà efectiva a càrrec de l’aplicació pressupostària 227.00/99020 del 
pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el següent desglossament: 
 

Exercici 
pressupostari 

Import 
Lot 1 

Import 
Lot 3 

Despesa 
(IVA inclòs) 

2018 704,62€ 4.283,40€ 4.988,02€ 
2019 4.227,74€ 6.037,90€ 10.265,64€ 
2020 3.523,12€ 1.754,50€ 5.277,62€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2019 i 
2020 s’hi consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
- Finalment es proposa REAJUSTAR la despesa aprovada per dictamen de la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre de 16 de maig de 2018, per ajustar-la a les ofertes presentades 
pels adjudicataris i als nou efectes de la contractació que seran d’1 de novembre de 2018, de 
conformitat amb el següent desglossament: 
 

Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -3.602,98€ 
2019 -26.881,36 € 
2020 -31.143,38€ 

 
 
 
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, adoptat en sessió ordinària de 16 de 
maig de 2018 (núm. registre 83/2018) es va aprovar l’expedient de contractació del “Servei de control de 
la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del 
Vallès i Centre Territorial d’Osona)”, per un pressupost biennal màxim de licitació de VUITANTA-DOS MIL 
CENT CINQUANTA-NOU EUROS (82.159,00€), IVA inclòs. 
 
La contractació del present expedient es divideix en els lots següents: 
 
· LOT 1: Servei de control de plagues 
· LOT 2: Servei de neteja i desinfecció ventilacions 
· LOT 3: Servei de manteniment i desinfecció de legionel·la 
· LOT 4: Servei bianual de neteja de pous de clavegueram 
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· LOT 5: Servei de recollida contenidors i gestió de residus 
 
Vist que al mateix acord es va autoritzar la despesa màxima biennal d’aquesta contractació, per import de 
VUITANTA-DOS MIL CINQUANTA-NOU EUROS (82.159,00€), IVA inclòs, que es farà efectiva amb 
càrrec de l’aplicació pressupostària 227.09 / 99230 dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018 8.591,00€ 
2019 37.147,00€ 
2020 36.421,00€ 

 
Vista l’Acta de la Mesa de contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el 
dia 4 de juliol de 2018, el text de la qual és el següent: 
 

“El President ordena l'obertura dels sobres de la documentació de les empreses presentades, amb 
exclusió del relatiu a l’oferta econòmica i a la resta de criteris automàtics, els quals ofereixen el 
següent resultat: 
 
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD 
AMBIENTAL SL, amb NIF B65104812 i domicili social a la plaça de les Acàcies, 5, CP 08230 
MATADEPERA (BARCELONA), la qual presenta tota la documentació assenyalada en els Plecs 
de Clàusules Administratives Particulars d’acord amb el model de l’Annex 1 del PCAP i DEUC. 
Es presenta al lot 3. 
 
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa EMINFOR SL, amb NIF B59035675 i 
domicili social al carrer Dinamarca 5 nau 6, CP 08700 IGUALADA (BARCELONA), la qual 
presenta tota la documentació assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars 
d’acord amb el model de l’Annex 1 del PCAP i DEUC. Es presenta al lot 3. 
 
TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa AMBIENT SERVEI CONTROL DE 
PLAGUES SL, amb NIF B43120534 i domicili social al carrer Amunt, 2 baixos, CP 43891  
VANDELLÓS L'HOSPITALET DE L'INFANT (TARRAGONA), a la qual de tota la documentació 
assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars li manca emplenar en el 
document DEUC  la Part III “Motius d’exclusió”, referits a la insolvència, els conflictes d’interessos 
o la falta de professionalitat, l’ultim apartat de la pàgina 15. Es presenta als lots 1 i 3. 
 
La Mesa, a la vista de la documentació presentada i de conformitat amb el que estableixen els 
articles 140, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i 
l’article 81.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
resol concedir tres dies hàbils a l’empresa o empreses afectades, per tal que procedeixin a 
esmenar-la, d’acord amb els termes indicats. 
 
El President notifica que segons consta al Certificat de l’eina del Sobre Digital no s’ha presentat cap 
licitador als lots 2, 4 i 5 de la present contractació. De conformitat amb el que estableixen els 
articles, 133, del 145-148, 150, 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic la Mesa considera oportú proposar per unanimitat a l’òrgan de 
contractació competent declarar deserts els lots 2, 4 i 5 de la contractació relativa al procediment 
obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació corresponent al “Servei de control de la higiene 
d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre 
Territorial del Vallès i del Centre Territorial d’Osona)”. 
 
Essent les 12 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta.” 
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Vista l’Acta de la Mesa de contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el 
dia 11 de juliol de 2018, el text de la qual és el següent: 
 

“Oberta la sessió pel president comença l’acte amb la lectura dels esmentats anuncis i dels 
textos reglamentaris que regulen la present celebració. 
 
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia dels documents de les empreses 
presentades. Seguidament es manifesta als assistents a l'acte que poden sol·licitar els aclariments i 
formular les observacions que estimin pertinents, abans de procedir a l'obertura de les pliques, sense 
que cap dels presents faci ús dels expressats drets, ni formuli cap reclamació. 
 
Obertes les pliques de les empreses admeses aquestes ofereixen el resultat següent: 
 
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD 
AMBIENTAL SL, amb NIF B65104812 i domicili social a la plaça de les Acàcies, 5, CP 08230 
MATADEPERA (BARCELONA), la qual presenta la següent oferta econòmica, IVA exclòs: 
 

PER AL LOT 3 
 

1) OFERTA ECONÒMICA 

Servei Preu biennal de licitació  
IVA EXCLÒS 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Servei de manteniment i desinfecció de 
legionel·la** 14.500,00€ 9.980,00€* 

 
*S’observa que presenta un desglossament “d’altres conceptes preventius objecte del contracte 
del lot 3, per als dos anys” no inclosos en el model d’oferta,  es demanarà compareixença a 
l’empresa per ratificar la seva oferta econòmica pel total de conceptes. 

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I 

NETEJA DELS DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA 
CONTRACTACIÓ (LOT 3) .  
 

• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’aigua descalcificada 
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

Una inspecció i neteja anual (obligatòria)  

Dues inspeccions i neteges anuals X 

 
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa EMINFOR SL, amb NIF B59035675 i 
domicili social al carrer Dinamarca 5 nau 6, CP 08700 IGUALADA (BARCELONA), la qual 
presenta la següent oferta econòmica, IVA exclòs: 
 

PER AL LOT 3 
 

1) OFERTA ECONÒMICA 

Servei Preu biennal de licitació  
IVA EXCLÒS 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Servei de manteniment i desinfecció de 
legionel·la** 14.500,00€ 11.600,00€ 
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**El licitador haurà de proposar la seva oferta desglossada en els següents conceptes:  
o Neteja, desinfecció, analítiques i informes posteriors per Barcelona, Vic i 

Terrassa 
o Neteja, desinfecció, analítiques i informes posteriors per Barcelona, Vic i 

Terrassa, en cas de resultats no favorables en les neteges inicials. 
o Manteniment i subministrament de material fungible per a la instal·lació de 

dosificació de diòxid de clor. 
  

2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I 
NETEJA DELS DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA 
CONTRACTACIÓ (LOT 3) .  
 

• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’aigua descalcificada 
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

Una inspecció i neteja anual (obligatòria)  

Dues inspeccions i neteges anuals X 

 
TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa AMBIENT SERVEI CONTROL DE 
PLAGUES SL, amb NIF B43120534 i domicili social al carrer Amunt, 2 baixos, CP 43891  
VANDELLÓS L'HOSPITALET DE L'INFANT (TARRAGONA), la qual presenta la següent oferta 
econòmica, IVA exclòs: 
 

PER AL LOT 1 
 

1) OFERTA ECONÒMICA 
 

Servei Preu biennal de licitació (IVA exclòs) Preu ofert (IVA exclòs) 

Servei de control de plagues 9.000,00€ 6.988,00€ 

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA DEL TRACTAMENT ESPECÍFIC DE DESINFECCIÓ 

DEL VESTUARI DESCRITA AL PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 1).  

 
• Freqüència del tractament de desinfecció dels vestuaris  

 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

2 tractaments anuals de desinfecció dels 
vestuaris (obligatori) 

 

3 tractaments anuals de desinfecció dels 
vestuaris X 

 
3) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA MÍNIMA DEL TRACTAMENT CONTRA COLOMS 

DESCRITA AL PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 1).  

 
• Freqüència del tractament contra coloms   

 



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

 

 
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

Semestral (obligatori)  

Quadrimestral X 

 
PER AL LOT 3 

 
1) OFERTA ECONÒMICA 

 

Servei Preu biennal de licitació  
IVA EXCLÒS 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Servei de manteniment i desinfecció de 
legionel·la** 

14.500,00€ 11.294,00€ 

 
**El licitador haurà de proposar la seva oferta desglossada en els següents conceptes:  

o Neteja, desinfecció, analítiques i informes posteriors per Barcelona, Vic i 
Terrassa 

o Neteja, desinfecció, analítiques i informes posteriors per Barcelona, Vic i 
Terrassa, en cas de resultats no favorables en les neteges inicials. 

o Manteniment i subministrament de material fungible per a la instal·lació de 
dosificació de diòxid de clor. 

  
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I 

NETEJA DELS DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 
DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA 
CONTRACTACIÓ (LOT 3) .  
 

• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’aigua descalcificada 
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

Una inspecció i neteja anual (obligatòria)  

Dues inspeccions i neteges anuals X 

 
Es comprova en aquest acte, que en el cas de ratificar la seva oferta l’empresa SERVICIOS 
LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL es trobaria en situació de baixa anormal o 
desproporcionada.  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen per a cada LOT, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
PER A TOTS ELS LOTS (LOT 1, 2, 3, 4 i 5)  
 
• Criteris avaluables de forma automàtica  (90%)  
 

- Criteri 1: Preu ofertat..............................fins a 90 punts 
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La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta. 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:  
 
• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 
 
• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 
• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes 
que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.  
 

EL CRITERI NUM. 1 (PREU OFERTAT) S’APLICARÀ A TOTS ELS LOTS 
 
La resta de criteris s’aplicaran en funció del LOT d’acord el detall següent: 
 
PER AL LOT 1 
 
-Criteri 2: Augment de la freqüència del tractament específic de desinfecció del vestuari 
descrita al punt 2.1.4.2  del plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta 
contractació (LOT 1). ...............fins a 5 punts 
 

Freqüència Puntuació màxima 
atorgada 

2 tractament anuals de 
desinfecció dels 
vestuaris (obligatori) 

0 punts 

3 tractaments anuals de 
desinfecció dels 
vestuaris 

5 punts 
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-Criteri 3: Augment de la freqüència mínima del tractament contra coloms descrita al punt 
2.1.4.2  del plec de prescripcions tècniques que regeixen aquesta contractació (lot 1).  
 

Freqüència Puntuació màxima 
atorgada 

Semestral (obligatori) 0 punts 
Quadrimestral 5 punts 

 
En tot cas, la Diputació de Barcelona/Organisme es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a 
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 
LCSP. 
 
Es comprova en aquest mateix acte, que pel lot 1 l’única empresa presentada no es troba en 
situació de baixa anormal o desproporcionada. 
 
La puntuació obtinguda per l’empresa presentada al lot 1 és la següent: 
 

EMPRESA Oferta licitador Diferència PUNTS Criteri 2 Criteri 3 
TOTAL 
PUNTS 

AMBIENT SERVEI 
CONTROL DE PLAGUES 
SL 6.988,00 2.012,00 90,00 5,00 5,00 100,00 

 
De conformitat amb el que estableixen els articles 145 al 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa considera oportú proposar per unanimitat 
a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació mitjançant procediment obert amb pluralitat de 
criteris d’adjudicació relativa al “Servei de control de la higiene d’instal·lacions dels edificis 
de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre 
Territorial d’Osona)”, lot 1, a l’empresa AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES SL, amb 
NIF B43120534, d’acord amb la seva oferta:  
 
LOT 1. Servei de control de plagues 
 

1) OFERTA ECONÒMICA 
 

Servei Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Servei de control de plagues 6.988,00 € 21% 1.467,48 € 8.455,48 € 

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA DEL TRACTAMENT ESPECÍFIC DE DESINFECCIÓ 

DEL VESTUARI DESCRITA AL PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 1).  

 
• Freqüència del tractament de desinfecció dels vestuaris  

 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

2 tractaments anuals de desinfecció dels 
vestuaris (obligatori) 

 

3 tractaments anuals de desinfecció dels 
vestuaris X 
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3) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA MÍNIMA DEL TRACTAMENT CONTRA COLOMS 

DESCRITA AL PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 
REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 1).  

 
• Freqüència del tractament contra coloms   

 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

Semestral (obligatori)  

Quadrimestral X 

 
La proposta d’adjudicació del lot 3 resta condicionada a que l’empresa SERVICIOS 
LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL, ratifiqui la seva oferta, i si s’escau, requerir a 
l’empresa de conformitat amb el que estableix l’article 149 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per tal que justifiqui la seva oferta i precisi les condicions de la 
mateixa, en particular amb allò que refereix a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del 
contracte, les solucions tècniques adoptades, les condicions excepcionalment favorables de que 
disposi per executar la prestació, entre altres. 
 
Si és el cas, la corresponent justificació es trametrà a l’Institut del Teatre, per tal que s'elabori el 
corresponent informe tècnic. Així mateix, la secretària de la Mesa comunica que la data en la què 
es reunirà la Mesa per proposar a l’òrgan de contractació competent l’adjudicació de l’esmentada 
contractació que es recollirà a l’Ordre del Dia de la Mesa de l’Àrea de Presidència i es publicarà a la 
corresponent licitació del Perfil de contractant  de Barcelona amb una antelació mínima de dos dies a 
la data de la seva celebració.  
 
Essent les 13 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta.” 

 
Vista l’Acta de la Mesa de contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona reunida el 
dia 25 de juliol de 2018, el text de la qual és el següent: 
 

“La secretària de la Mesa dóna compte als membres de la Mesa que, un cop efectuada la 
comprovació de les baixes anormals o desproporcionades, es va observar que l’empresa 
SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL, es troba en aquesta situació. Requerida 
aquesta empresa per la seva justificació, se li va donar audiència, la qual va aportar la 
documentació tècnica que es va trametre a l’Institut del Teatre per la seva valoració. 
 
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic de la valoració de la baixa anormal o 
desproporcionada i proposta d’adjudicació emès per l’Institut del Teatre, la part del qual interessa 
diu el següent:  
(...) 
 
Informe de valoració de la baixa anormal o desproporcionada i proposta d’adjudicació mitjançant 
procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la contractació del LOT 3  per 
al servei de “Servei de control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del 
Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre Territorial 
d’Osona).”, aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre amb data de 16 de 
maig de 2018, per un pressupost màxim biennal de licitació (del LOT 3) de CATORZE MIL CINC-
CENTS EUROS  (14.500,00€), IVA exclòs, més el 21% d’IVA corresponent que ascendeix a la 
quantitat de TRES MIL QUARANTA-CINC EUROS (3.045,00€), fent un total de 17.545,00€ (IVA 
inclòs). 
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En data 4 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre A corresponent a la documentació administrativa de 
les empreses admeses a la licitació: 

 
• SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL  LOT 3 
• EMINFOR SL LOT 3 
• AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES SL LOTS 1 i 3 

 
En data 11 de juliol de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona, va procedir a l’obertura del sobre B corresponent a l’oferta econòmica de les 
empreses admeses a la licitació. 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es 
detalla per a cadascun d’ells: 
 
• Criteris avaluables de forma automàtica  (90%)  
 

- Criteri 1: Preu ofertat..............................fins a 90 punts 
 

La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta. 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:  
 
• Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 
• Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 
 
• Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 
• Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes 
que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor 
quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.  
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- Criteri 2: Augment de la freqüència per a la realització de la inspecció i neteja dels 
dipòsits d’aigua descalcificada descrita al punt 2.3.4.2 del plec de prescripcions tècniques 
que regeixen aquesta contractació (lot 3) .  

  
Freqüència  Puntuació màxima 

atorgada 
Una inspecció i neteja anual 
(obligatòria) 

0 punts 

Dues inspeccions i neteges 
anuals 

10 punts 

 
En tot cas, la Diputació de Barcelona/Organisme es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a 
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 
LCSP. 
 
El resultat de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte aquest criteri 
és la següent: 
 

• SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL LOT 3 
 

1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

9.980,00€ 21% 2.095,80€ 12.075,80€ 
 

2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I 
NETEJA DELS DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 DEL 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
(LOT 3) .  

 
• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’iagua descalcificada 

 
Freqüència Marcar amb una 

creu l’opció triada 
Una inspecció i neteja 
anual (obligatòria) 

 

Dues inspeccions i 
neteges anuals 

X 

 
• EMINFOR SL LOT 3 

 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
Freqüència Marcar amb una creu 

l’opció triada 
Una inspecció i neteja anual 
(obligatòria) 

 

Dues inspeccions i neteges 
anuals 

X 
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2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I 
NETEJA DELS DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 DEL 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
(LOT 3) .  

 
• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’iagua descalcificada 

 
Freqüència Marcar amb una creu 

l’opció triada 
Una inspecció i neteja anual 
(obligatòria) 

 

Dues inspeccions i neteges 
anuals 

X 

 
• AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES SL LOT 3 

 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 

 
Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

11.294,00€ 21% 2.371,74€ 13.665,74€ 
 

2) MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA, COMPTAT DES DE LA COMUNICACIÓ, 
D’UNA INCIDÈNCIA (MANTENIMENT CORRECTIU) D’ACORD AMB EL QUE 
ESTABLEIX L’APARTAT 4.2 DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) 
D’AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

• Temps de resposta a la comunicació d’una incidència 
 

Temps de resposta ofertat Marcar amb una creu 
l’opció triada 

Màxim 4 hores (obligatori)  

Màxim 2 hores X 

 
A la vista del resultat de les ofertes presentades, la Secretària de la Mesa aprecia que l’oferta de 
l’empresa SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL,  per un import de 9.980,00€ 
(IVA exclòs) resulta anormal o desproporcionada d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, per 
tant, tal i com preveu l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, 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), s’acorda concedir audiència a l’esmentada empresa perquè en el 
termini de DÉU (10) dies hàbils justifiqui la valoració de l’oferta i concreti les condicions de la 
mateixa. 
 
L’empresa SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL, ha presentat dins el termini la 
justificació escaient. El contingut de la mateixa s’estima la circumstància que ha donat lloc a la 
baixa oferta. L’empresa SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL, argumenta: 
 
Adjunta el resum econòmic de partides destinades a totes les tasques considerades en el plec de 
condicions tècniques, incloses les partides a assumir les possibles repeticions de les tasques de 
neteja i desinfecció analítiques derivades.   
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Al plec de condicions tècniques s’especifica: “Per la natura de les feines relacionades en els lots 
2 i 3 ( Neteja i desinfecció de ventilacions anuals i manteniment i desinfecció anual de legionel·la  
respectivament), les hores i dies de treballs seran en general nocturnes i en dies festius. Per tant 
no es farà cap tipus de distinció en la gestió d’horaris d’aquest lots, i seran les empreses 
licitadores qui ho hauran de tenir present al realitzar les seves ofertes”.   
Quan la empresa indica els costos per hora del personal, s’interpreta que s’atén a les condicions 
esmentades al plec de condicions tècniques.  
 
A la vista d’aquests arguments presentats, es considera que l’empresa SERVICIOS 
LEGIONELLA AMBIENTALS, SL. presentat dins el termini la justificació escaient. El contingut 
de la mateixa estima la circumstància que ha donat lloc a la baixa oferta. L’argumentació de 
l’empresa és del tot raonable i convincent tenint en compte tots els punts defensats en el 
requeriment fet. D’altre banda el càlcul que han fet per les tasques demanades en el plecs és 
correcte. Per tot això s’explica i es justifica la quantitat ofertada i s’elimina la possible 
consideració de baixa anormal, considerant que l’oferta pot ser normalment complerta, per la qual 
cosa es recomana considerar la seva valoració. Per tot això s’explica i es justifica la quantitat 
ofertada i s’elimina la possible consideració de baixa anormal, considerant que l’oferta pot ser 
normalment complerta, per la qual cosa es recomana considerar la seva valoració. 
 
El resum de la puntuació i l’ordre de de classificació de les empreses dels criteris a tenir en 
compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa és el 
següent: 

 

EMPRESES Oferta licitador Diferència PUNTS Criteri 
2 

TOTAL 
PUNTS Ordre 

SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD 
AMBIENTAL SL 9.980,00 4.520,00 90,00 10,00 100,00 1 

EMINFOR SL 11.600,00 2.900,00 57,74 10,00 67,74 3 
AMBIENT SERVEI CONTROL DE 
PLAGUES SL 11.294,00 3.206,00 63,84 10,00 73,84 2 

 
Un cop realitzada la valoració i analitzada la baixa desproporcionada o anormal, el sotasignant 
Cap de la Unitat de Manteniment i seguretat en obres de l’Institut del Teatre proposa a la Mesa 
de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, l’adjudicació del LOT 3 de 
la contractació corresponent al “Servei de control de la higiene d’instal·lacions dels edificis 
de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre 
Territorial d’Osona).” a l’empresa SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL amb 
NIF B65104812, d’acord amb la seva oferta: 
 

1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
 

Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus 
%  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

9.980,00€ 21% 2.095,80€ 12.075,80€ 
 

2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I 
NETEJA DELS DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 DEL 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ 
(LOT 3) .  
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• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’aigua descalcificada 
  

Freqüència Marcar amb una creu 
l’opció triada 

Una inspecció i neteja anual 
(obligatòria) 

 

Dues inspeccions i neteges 
anuals 

X 

 
La despesa màxima derivada d’aquesta contractació per import de 12.075,80€, es farà efectiva a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 227.00 / 99020 dels exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Pressupost (IVA inclòs) 
2018  1.006,32 € 
2019 6.037,90€ 
2020 5.031,58€ 

 
L’autorització de la despesa pluriennal resta sotmesa a la condició suspensiva que existeixi 
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos de l’any 2019 i 2020. 
 
(...) 
 
De conformitat amb el que estableixen els articles 145 al  151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 
de novembre de Contractes del Sector Públic i del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei de contractes del Sector Públic, la Mesa acorda acceptar per 
unanimitat l’informe tècnic emès per l’Institut del Teatre i considera oportú proposar a l’òrgan de 
contractació competent l’adjudicació mitjançant procediment obert amb més d’un criteri 
d’adjudicació corresponent al “Servei de control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de 
l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i del Centre 
Territorial d’Osona)”, a l’empresa SERVICIOS LEGIONELLA CALIDAD AMBIENTAL SL, amb 
NIF B65104812,  d’acord amb la seva oferta pel LOT 3: 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
  

Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

9.980,00€ 21% 2.095,80€ 12.075,80€ 
 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I NETEJA 

DELS DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 3) .  

 
• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’iagua descalcificada 

 
Freqüència Marcar amb una creu l’opció 

triada 
Una inspecció i neteja anual 
(obligatòria) 

 

Dues inspeccions i neteges anuals X 
 

Resta en segon lloc l’empresa AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES SL, i en tercer i últim 
lloc l’empresa EMINFOR SL. 
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Essent les 13 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta.” 

 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 159 i concordants de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), per a procedir a 
l’adjudicació de la contractació de referència. 
 
Atès que de conformitat amb l’Acta de la Mesa de Contractació de data 4 de juliol de 2018, abans 
transcrita, no s’ha presentat cap licitador al LOT 2 (Servei de neteja i desinfecció de ventilacions),  al LOT 
4 (Servei bianual de neteja de pous de clavegueram) i al LOT 5 (Servei de recollida de contenidors i gestió 
de residus) de la present contractació, de conformitat amb l’article 150.3 de la LCSP, procedeix declarar 
deserts els lots 2, 4 i 5 d’aquesta contractació. 
 
Atès que s’ha de procedir al reajustament de la imputació pressupostària aprovada inicialment en la 
present contractació, per ajustar-la a les ofertes presentades pels adjudicataris i a la nova data prevista de 
nous efectes de la contractació. 
 
Vist el que disposa l’article 12.a2 dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern per aprovar i adjudicar contractes de serveis d’import superior a 60.101,00 €. 
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció Delegada, 
s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- ADJUDICAR, amb efectes 1 de novembre de 2018, d’acord amb la seva oferta i de conformitat 
amb les propostes de la Mesa de Contractació de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
reunides els dies 4, 11 i 25 de juliol de 2018, la contractació relativa al “Servei de control de la higiene 
d’instal·lacions dels edificis de l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del 
Vallès i Centre Territorial d’Osona)” a les següents empreses, d’acord amb les seves ofertes, i per als 
següents lots: 
 
LOT 1. Servei de control de plagues a l’empresa AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES SL, amb 
NIF B43120534, d’acord amb la seva oferta: 
 
1) OFERTA ECONÒMICA 
 

Servei Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu ofert 
(IVA inclòs) 

Servei de control de plagues 6.988,00 € 21% 1.467,48 € 8.455,48 € 

 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA DEL TRACTAMENT ESPECÍFIC DE DESINFECCIÓ DEL VESTUARI 
DESCRITA AL PUNT 2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA 
CONTRACTACIÓ (LOT 1).  
 

• Freqüència del tractament de desinfecció dels vestuaris  
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

2 tractaments anuals de desinfecció dels vestuaris 
(obligatori) 

 

3 tractaments anuals de desinfecció dels vestuaris X 
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3) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA MÍNIMA DEL TRACTAMENT CONTRA COLOMS DESCRITA AL PUNT 
2.1.4.2  DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 
1).  

 
• Freqüència del tractament contra coloms   

 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció triada 

Semestral (obligatori)  

Quadrimestral X 

 
LOT 3. Servei de manteniment i desinfecció de legionel·la a l’empresa SERVICIOS LEGIONELLA 
AMBIENTAL SL, amb NIF B65104812, d’acord amb la seva oferta: 
 
1) PROPOSICIÓ ECONÒMICA: 
  

Preu biennal ofert 
IVA EXCLÒS 

Tipus %  
IVA 

Import IVA Total preu biennal 
ofert IVA INCLÒS 

9.980,00€ 21% 2.095,80€ 12.075,80€ 
 
2) AUGMENT DE LA FREQÜÈNCIA PER A LA REALITZACIÓ DE LA INSPECCIÓ I NETEJA DELS 
DIPÒSITS D’AIGUA DESCALCIFICADA DESCRITA AL PUNT 2.3.4.2 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES QUE REGEIXEN AQUESTA CONTRACTACIÓ (LOT 3) .  
 

• Freqüència per a la realització d’inspecció i neteja dels dipòsits d’aigua descalcificada 
 

Freqüència Marcar amb una creu l’opció 
triada 

Una inspecció i neteja anual 
(obligatòria) 

 

Dues inspeccions i neteges anuals X 
 
Segon.- DISPOSAR que la despesa pluriennal de VINT MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS (20.531,28€), IVA inclòs, corresponent a aquesta contractació, es farà efectiva a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 227.00/99020 del pressupost de l’Institut del Teatre, d’acord amb el 
següent desglossament: 
 

Exercici 
pressupostari 

Import 
Lot 1 

Import 
Lot 3 

Despesa 
(IVA inclòs) 

2018 704,62€ 4.283,40€ 4.988,02€ 
2019 4.227,74€ 6.037,90€ 10.265,64€ 
2020 3.523,12€ 1.754,50€ 5.277,62€ 

 
Aquesta despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost de 2019 i 2020 s’hi 
consigni el crèdit corresponent i s’aprovi l’esmentat pressupost definitiu. 
 
Tercer.- REAJUSTAR la despesa aprovada per dictamen de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 
16 de maig de 2018, per ajustar-la a les ofertes presentades pels adjudicataris i als nou efectes de la 
contractació que seran d’1 de novembre de 2018, de conformitat amb el següent desglossament: 
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Exercici pressupostari Reajustament 
2018 -3.602,98€ 
2019 -26.881,36 € 
2020 -31.143,38€ 

 
Quart.- ESTABLIR per al LOT 3 l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, de 
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència de la Diputació de 
Barcelona reunida el dia 25 de juliol de 2018, d’acord amb el detall següent:  
 
Resta en segon lloc l’empresa AMBIENT SERVEI CONTROL DE PLAGUES SL, i en tercer i últim lloc 
l’empresa EMINFOR SL. 
 
Cinquè.- COMUNICAR als adjudicataris que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la 
recepció de la present resolució, hauran de concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Sisè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte, així com la formalització del contracte, en el perfil de 
contractant de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- COMUNICAR la contractació esmentada al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la Disposició Addicional segona de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives. 
 
Vuitè.- DECLARAR DESERT el LOT 2 (Servei de neteja i desinfecció de ventilacions), el LOT 4 (Servei 
bianual de neteja de pous de clavegueram) i el LOT 5 (Servei de recollida de contenidors i gestió de 
residus)  de l’expedient de contractació del “Servei de control de la higiene d’instal·lacions dels edificis de 
l’Institut del Teatre (seus de Barcelona, del Centre Territorial del Vallès i Centre Territorial d’Osona)”, 
aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de 16 de maig 
de 2018 (núm. registre 83/2018), d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Novè .- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de 
contractació.” 
 
 
 
6. Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació del “Servei 

d’assegurances d’accidents, assistència i mobilitat per a l’Institut del 
Teatre”. 2 LOTS Procediment obert. Pluralitat de criteris. 

 
El President dóna la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient relatiu a l’aprovació l’expedient de contractació del “Servei 
d’assegurances d’accidents, assistència i mobilitat per a l’Institut del Teatre”.  
 
L’Institut del Teatre, com a Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, gestiona una 
part de les seves assegurances a través de la Unitat d'Assegurances i Tributs de l'Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona, com són:   
 

• La pòlissa de danys materials del patrimoni, que cobreix les pèrdues o danys materials 
del patrimoni moble i immoble de l’Organisme, com a conseqüència d'un sinistre. 

• La pòlissa d'accidents laborals, que cobreix els supòsits de mort i incapacitat 
permanent dels empleats/-des derivada d'accident de treball. 
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• La pòlissa de responsabilitat patrimonial, que cobreix els danys i perjudicis ocasionats a 
tercers pel funcionament normal o anormal dels serveis de l’Organisme i de les seves 
instal·lacions.  

 
Tanmateix, atesa l’activitat que desenvolupa l’Institut del Teatre, existeixen altres supòsits en 
què s’ha considerat d’interès la cobertura dels corresponents possibles riscos. Aquests 
supòsits podrien ser: 
 

• Pòlissa d’accidents per a persones que donen suport als tallers, tesines, i assessoren 
en projectes de treball de fi de carrera. No són col·laboradors docents ni empleats/des. 

• Pòlissa d’accidents per a docents que viatgen a l'estranger, sense conveni de la 
Seguretat Social 

• Pòlissa d’accidents per als becaris/-es (ballarins/-es d’IT DANSA)  
• Pòlissa de responsabilitat civil per a alumnes que participen en alguna activitat en el 

marc d’un conveni de col·laboració.  
 
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 88/2018) va aprovar l’adhesió a l’Acord marc del servei de 
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, servei que cobreix 
l’assessorament especialitzat, contractació i tramitació de sinistres. 
 
L’empresa adjudicatària fou Ferrer & Ojeda Asociados, corredoria d’assegurances. 
 
 
El Gerent considera que, tot i resultar procedent la contractació, mitjançant tramitació 
ordinària, no subjecta a regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació per 
l’aplicació de pluralitat de criteris (automàtics), caldria deixar l’expedient sobre la taula, 
per tal d’aclarir les discrepances que es posen de manifest en sengles informes 
deduïts per la intervenció i secretaria delegades. 
 
El President dona indicacions per tal que l’expedient romangui sobre la taula, amb la 
conformitat dels membres de la Junta de Govern i dona instruccions clares i precises, 
per tal com no s’inclogui dins l’ordre del dia de la sessió i, en conseqüència, no se 
sotmeti a la Junta de Govern, cap altre expedient que prèviament no resulti de 
conformitat. 
 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

El President dóna la paraula a la Directora General, Magda Puyo, per tal que exposi 
els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del conveni marc de col·laboració 
entre l’Institut del Teatre i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 



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

 

 
 

La Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació, ordena els ensenyaments de dansa de grau 
professional i els ensenyaments artístics superiors de dansa i d’art dramàtic, aspectes que 
recull, en el seu articulat, la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la 
qualitat educativa. 
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament de Catalunya, va establir el nou marc per al 
desenvolupament de les competències educatives, en el qual cal destacar la definició del 
Servei d’Ensenyament de Catalunya, al qual pertanyen tots els centres públics i els centres 
privats sostinguts amb fons públics, les connexions definibles entre els ensenyaments de 
règim general i els ensenyaments artístics, la coordinació entre escoles de música i dansa i els 
conservatoris i els centres superiors, i la possibilitat d’establir certificacions i titulacions pròpies 
de la Generalitat. Aquest marc coincideix amb l’adaptació dels ensenyaments artístics superiors 
a la regulació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
En aquest sentit, es considera del tot adient la col·laboració de l’Institut del Teatre amb el 
Departament d’Ensenyament per a l’articulació d’aquests escenaris. 
 
L’objecte d’aquest conveni marc és el desenvolupament dels ensenyaments d’arts 
escèniques. 
 
COMPROMISOS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

• En relació amb els ensenyaments artístics superiors: 
 
El Departament d’Ensenyament i l’ESAD i el CSD de l’Institut del Teatre es 
comprometen a: 
 

1. Treballar en els processos organitzatius, acadèmics i administratius per 
desenvolupar el marc normatiu d’actuació: comissió de reconeixement de 
crèdits de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments 
de Règim Especial (DGFPIERE), disseny del Suplement Europeu al Títol, 
revisió de la normativa de permanència etc. 

 
2. Continuar treballant per la qualitat de l’educació superior amb la revisió dels 

títols que s’han verificat, i que es verifiquin, i que ofereixen, en el context de 
l’educació artística superior, l’ESAD i el CSD de l’Institut del Teatre, en el marc 
del programa de verificació, seguiment, modificació i acreditació (VSMA) 
subscrit pel Departament d’Ensenyament i l’AQU.  

 
3. Impulsar la recerca relativa a les arts escèniques, tant la humanística sobre les 

arts escèniques com la performativa sobre la pràctica artística, promovent el 
doctorat i la recerca amb acords de col·laboració amb les institucions 
universitàries. 

 
4. Col·laborar en l’aplicació de la formació pedagògica i didàctica per exercir la 

docència.  
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5. Col·laborar en el disseny i la impartició de la formació permanent del 
professorat dels diferents trams educatius, i facilitar-se mútuament l’ús dels 
espais a tal efecte. 

 
6. Estudiar l’encaix de l’ESAD i el CSD en el futur l’Institut Superior de les Arts, si 

escau. 
 

• En relació amb els ensenyaments professionals de dansa  
  
el Departament d’Ensenyament es compromet a: 
 

a) Difondre aquest acord de col·laboració entre els centres del sistema educatiu 
que imparteixen ensenyaments de dansa. 

b) Mantenir la participació de l’EESA/CPD de l’Institut del Teatre en l’estudi 
d’inserció laboral que desenvolupa.  

c) Difondre l’oferta educativa de l’Institut del Teatre dins dels seus canals oficials. 
d) Vetllar, d’acord amb la normativa reguladora de l’Agència Catalana d’Avaluació 

i Prospectiva de l’Educació, per al procés d’avaluació de l’EESA/CPD i del seu 
pla d’estudis. 

e) Potenciar el paper de l’EESA/CPD en el marc dels diferents projectes que es 
puguin dur a terme.  

 
i l’Institut del Teatre es compromet a: 
 

a) Oferir als centres la possibilitat de fer el seguiment de la formació i de la 
progressió dels joves alumnes més destacats en l’àmbit de la dansa, sempre 
que es disposi del consentiment de l’alumne o, si és menor d’edat, dels seus 
pares. 

b) Participar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament 
d’Ensenyament. 

c) Assegurar la configuració i consolidació, de forma individualitzada, d’un itinerari 
formatiu i professionalitzador adreçat als joves més destacats en l’àmbit de la 
dansa. 

d) Donar suport al paper de l’EESA/CPD en el marc dels diferents projectes que 
es puguin dur a terme des del Departament d’Ensenyament. 

e) Proporcionar al Departament d’Ensenyament la informació que es cregui 
oportuna per a la difusió dels ensenyaments que s’hi imparteixin, participar en 
la xarxa internacional de centres integrats de dansa. 

 
el Departament d’Ensenyament i l’Institut del Teatre, es comprometen a: 
 

a) Impulsar i potenciar iniciatives pedagògiques que apuntin al foment de 
l’excel·lència com és el cas dels ensenyaments professionalitzadors i 
d’inserció laboral: IT Dansa, ITTeatre i ITTècnica. 

b) Potenciar el paper de l’EESA/CPD en els àmbits següents: la consolidació de 
l’itinerari de dansa públic integrat 12-18, el paper de HUB-Dansa en la 
generació de materials i suport a centres i la difusió dansa en les diverses 
vessants.  
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c) Vetllar per la coordinació de l’EESA/CPD amb les escoles autoritzades no 
reglades de dansa, i amb centres i conservatoris professionals integrats així 
com amb d’altres centres professionals de dansa.  

 
• En relació amb futures titulacions  

 
El Departament d’Ensenyament i l’Institut del Teatre es comprometen a: 

 
a) Estudiar la possibilitat de creació de noves titulacions i el seu posterior 

desenvolupament. 
b) Col·laborar en la implantació de noves titulacions que es puguin impartir a l’Institut 

del Teatre. 
c) Col·laborar en el disseny i la implantació del títol propi del CFGS de tècniques 

teatrals.  
d) Estudiar un possible model de sosteniment de nous títols impartits a l’Institut del 

Teatre, l'aplicació del qual restarà, en tot cas, subjecta a la disponibilitat 
pressupostària corresponent. 

e) Col·laborar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament 
d’Ensenyament, pel que fa a les possibles noves titulacions implantades. 

 
• En relació amb l’elaboració de propostes de currículums, a les col·laboracions 

tècniques i a l’elaboració de propostes de formació 
 
el Departament d’Ensenyament es compromet a: 
 
a) Recavar de l’Institut del Teatre la proposta de persones expertes per tal de 

preparar la documentació tècnica adient en els àmbits que se sol·liciti.  
b) Adreçar-se a l’Institut del Teatre perquè proposi persones expertes amb la finalitat 

de dur a terme estudis de necessitats de qualificació professional en l’àmbit de les 
arts escèniques, o altres estudis de caire tècnic.  

c) Sol·licitar a l’Institut del Teatre l’aportació de criteris i propostes relatives a 
possibles accions de difusió i promoció de les ofertes formatives en l’àmbit de la 
dansa i de l’art dramàtic. 

d) Analitzar les necessitats de formació en l’àmbit de la dansa a fi de planificar 
l’oferta. 

e) Facilitar a l’Institut del Teatre la participació en les accions de suport a l’acció 
educativa que dugui a terme el Departament d’Ensenyament en el marc de les 
corresponents actuacions. 

 
i l’Institut del Teatre es compromet a: 
 
a) Proposar com a persones expertes, els professionals, vinculats o no a l’Institut del 

Teatre, que consideri més idonis a les tasques tècniques a emprendre. 
b) Aportar, al Departament d’Ensenyament, criteris i propostes relatives a possibles 

accions de difusió i promoció de les ofertes formatives en l’àmbit de la dansa i de 
l’art dramàtic. 

c) Col·laborar, amb el Departament d’Ensenyament, en l’anàlisi de les necessitats de 
formació en l’àmbit de la dansa i de l’art dramàtic. 
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• En relació amb l’ESTAE  
 
el Departament d’Ensenyament es compromet a: 
 
a) Col·laborar per a la qualificació i creació del Centre de Referència Nacional en 

l’àrea professional de les arts escèniques dins de l’àmbit de la formació 
professional. 

b) Elaborar el títol propi de la Generalitat de Catalunya de CFGS de tècnics de so, 
luminotècnia i maquinària escènica.  

 
i l’Institut del Teatre es compromet a: 
 
a) Aportar els espais i equipaments idonis d’acord amb les necessitats de la formació 

que requereixi el futur Centre de Referència Nacional. 
b) Aportar els docents experts en la formació del Centre de Referència Nacional. 
c) Col·laborar amb altres entitats per tal de posicionar l’Escola com a centre de 

referència. 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades a les clàusules anteriors, 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. 
 
 
El Sr. Altayó s’interessa pel contingut del conveni. En concret demana aclariments i 
sol·licita s’efectuï un estudi de la integració de les escoles ESAD i CSPD a la 
Universitat de les Arts. 
La Sra. Puyo aclareix que el conveni només es compromet a “estudiar l’encaix” sense 
que se supediti a la Direcció General d’Ensenyament. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“La Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació, ordena els ensenyaments de dansa de grau 
professional i els ensenyaments artístics superiors de dansa i d’art dramàtic, aspectes que recull, en el 
seu articulat, la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. 
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament de Catalunya, va establir el nou marc per al 
desenvolupament de les competències educatives, en el qual cal destacar la definició del Servei 
d’Ensenyament de Catalunya, al qual pertanyen tots els centres públics i els centres privats sostinguts 
amb fons públics, les connexions definibles entre els ensenyaments de règim general i els ensenyaments 
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artístics, la coordinació entre escoles de música i dansa i els conservatoris i els centres superiors, i la 
possibilitat d’establir certificacions i titulacions pròpies de la Generalitat. Aquest marc coincideix amb 
l’adaptació dels ensenyaments artístics superiors a la regulació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
Es del tot oportuna la col·laboració de l’Institut del Teatre amb el Departament d’Ensenyament per a 
l’articulació d’aquests escenaris. 
 
L’Institut del Teatre, creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, ha esdevingut, per impuls d’aquesta, 
un centre d’estudis superiors i recerca de les arts escèniques que inclou, juntament amb d’altres serveis: 
 

• L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD en endavant), amb les especialitats d’Interpretació, 
Direcció i Dramatúrgia, i Escenografia, que expedeix titulacions oficials superiors. 

 
• El Conservatori Superior de Dansa (CSD en endavant), amb les especialitats de Pedagogia de la 

Dansa i Coreografia i Interpretació, que expedeix titulacions oficials superiors i que és únic a 
Catalunya. 

 
• L’Escola d’Educació Secundària i Artística - Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD en 

endavant), amb les especialitats de: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola 
que expedeix titulacions oficials professionals de dansa i Educació secundària obligatòria i Post-
obligatòria i que és, doncs, un centre integrat singular en la seva naturalesa a Catalunya i a 
l’Estat i un conservatori públic únic en la seva naturalesa a Catalunya. 

 
• L’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE en endavant), amb 

especialitats de Luminotècnia, So i Maquinària Escènica, amb format de cicle superior de 
formació professional i amb caràcter pilot a nivell d’Unió Europea, que expedeix titulacions 
pròpies i que és única a Catalunya i a l’Estat. 

 
• Ensenyaments professionalitzadors i d’inserció laboral: ITDansa, ITTeatre i ITTècnica, com a 

cursos d’excel·lència en els diferents àmbits d’actuació de l’Institut del Teatre. 
 

• Col·laboracions amb ajuntaments per desenvolupar, a les escoles de Primària, Secundària i 
d’ensenyament post-obligatori, eines de les arts escèniques dins el context curricular educatiu. 

 
• Àmplia oferta d’Estudis de Postgrau de progressiva implantació, avui centrada en les aplicacions 

de les arts escèniques més enllà de l’escenari: en educació, en l’acció comunitària, en les 
terapèutiques sanitàries, en el relat urbà, en l’actor i el guionista per l’audiovisual, etc. I amb un 
Màster Universitari d’Estudis Teatrals, convingut amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el propòsit d’oferir els 
instruments metodològics adequats per formar investigadors i professionals de les arts 
escèniques, tot combinant els plantejaments teòrics amb la recerca sobre la pràctica. És un 
Màster oficial que permet l’accés als estudis de Doctorat de la UAB o de qualsevol altra 
universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

 
• Una unitat de Recerca i Innovació en procés de desenvolupament i implantació, on s’inclouen 

entre d’altres activitats el Projecte de les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC), o el Projecte 
Scanner, espai de reflexió de la pràctica com a recerca. 

 
En concordança amb la preeminent trajectòria de l’Institut del Teatre en l’àmbit de la dansa, el 
Departament d'Ensenyament i l’Institut del Teatre van signar el 28 de gener de 2000 un conveni per la 
creació d’un conservatori de grau mitjà de dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Amb 
data 3 de maig de 2001, el Departament d’Ensenyament i l’Institut del Teatre van signar una addenda al 
conveni on el Departament d'Ensenyament autoritzava la transformació del conservatori de grau mitjà de 
dansa en un centre integrat d’ensenyaments de règim general (l’Ensenyament Secundari Obligatori) i de 
règim especial (el Grau Mitjà de Dansa) i establia els termes del seu sosteniment, que es renova 
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anualment fins l’abril de 2015, quan es signa un segon conveni marc amb finalització el 31 de desembre 
de 2017. Amb aquest conveni signat el Departament d’Ensenyament i l’Institut del Teatre van signar una 
segona addenda, amb data de 25 de juliol de 2016, on el Departament d’Ensenyament autoritzava la inici 
dels estudis integrats de Batxillerat. Un cop finalitzat aquest darrer conveni el 31 de desembre de 2017 es 
considera adient fer un nou conveni que doni continuïtat a les actuacions desenvolupades i n’inclogui 
altres. 
 
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. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’INSTITUT DEL TEATRE DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, l’Hble. Sr. Josep Bargalló Valls Conseller d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, en virtut del Decret 3/2018, de 29 de maig, (DOGC núm. 7632, d’1/06/2018), que 
actua en representació del Departament d’Ensenyament, 
 
D’altra banda, 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, de data 17.07.18), amb domicili a Plaça Margarida Xirgu, s/n de 
Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
EXPOSEN 
 
I. La Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació, ordena els ensenyaments de dansa 

de grau professional i els ensenyaments artístics superiors de dansa i d’art dramàtic, 
aspectes que recull, en el seu articulat, la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a 
la millora de la qualitat educativa. 

 
II. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament de Catalunya, va establir el nou marc 

per al desenvolupament de les competències educatives, en el qual cal destacar la 
definició del Servei d’Ensenyament de Catalunya, al qual pertanyen tots els centres 
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públics i els centres privats sostinguts amb fons públics, les connexions definibles entre 
els ensenyaments de règim general i els ensenyaments artístics, la coordinació entre 
escoles de música i dansa i els conservatoris i els centres superiors, i la possibilitat 
d’establir certificacions i titulacions pròpies de la Generalitat. Aquest marc coincideix 
amb l’adaptació dels ensenyaments artístics superiors a la regulació de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. Es del tot oportuna la col·laboració de l’Institut del Teatre amb el 
Departament d’Ensenyament per a l’articulació d’aquests escenaris. 

 
III. L’Institut del Teatre, creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, ha esdevingut, per 

impuls d’aquesta, un centre d’estudis superiors i recerca de les arts escèniques que 
inclou, juntament amb d’altres serveis: 

 
- L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD en endavant), amb les especialitats d’Interpretació, 

Direcció i Dramatúrgia, i Escenografia, que expedeix titulacions oficials superiors. 
 

- El Conservatori Superior de Dansa (CSD en endavant), amb les especialitats de Pedagogia de la 
Dansa i Coreografia i Interpretació, que expedeix titulacions oficials superiors i que és únic a 
Catalunya. 
 

- L’Escola d’Educació Secundària i Artística - Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD en 
endavant), amb les especialitats de: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola 
que expedeix titulacions oficials professionals de dansa i Educació secundària obligatòria i Post-
obligatòria i que és, doncs, un centre integrat singular en la seva naturalesa a Catalunya i a 
l’Estat i un conservatori públic únic en la seva naturalesa a Catalunya. 
 

- L’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE en endavant), amb 
especialitats de Luminotècnia, So i Maquinària Escènica, amb format de cicle superior de 
formació professional i amb caràcter pilot a nivell d’Unió Europea, que expedeix titulacions 
pròpies i que és única a Catalunya i a l’Estat. 
 

- Ensenyaments professionalitzadors i d’inserció laboral: ITDansa, ITTeatre i ITTècnica, com a 
cursos d’excel·lència en els diferents àmbits d’actuació de l’Institut del Teatre. 

 
- Col·laboracions amb ajuntaments per desenvolupar, a les escoles de Primària, Secundària i 

d’ensenyament post-obligatori, eines de les arts escèniques dins el context curricular educatiu. 
 

- Àmplia oferta d’Estudis de Postgrau de progressiva implantació, avui centrada en les aplicacions 
de les arts escèniques més enllà de l’escenari: en educació, en l’acció comunitària, en les 
terapèutiques sanitàries, en el relat urbà, en l’actor i el guionista per l’audiovisual, etc. I amb un 
Màster Universitari d’Estudis Teatrals, convingut amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el propòsit d’oferir els 
instruments metodològics adequats per formar investigadors i professionals de les arts 
escèniques, tot combinant els plantejaments teòrics amb la recerca sobre la pràctica. És un 
Màster oficial que permet l’accés als estudis de Doctorat de la UAB o de qualsevol altra 
universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 

- Una unitat de Recerca i Innovació en procés de desenvolupament i implantació, on s’inclouen 
entre d’altres activitats el Projecte de les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC), o el Projecte 
Scanner, espai de reflexió de la pràctica com a recerca. 
 

IV. En concordança amb la preeminent trajectòria de l’Institut del Teatre en l’àmbit de la 
dansa, el Departament d'Ensenyament i l’Institut del Teatre van signar el 28 de gener de 
2000 un conveni per la creació d’un conservatori de grau mitjà de dansa de l’Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona. Amb data 3 de maig de 2001, el Departament 
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d’Ensenyament i l’Institut del Teatre van signar una addenda al conveni on el 
Departament d'Ensenyament autoritzava la transformació del conservatori de grau mitjà 
de dansa en un centre integrat d’ensenyaments de règim general (l’Ensenyament 
Secundari Obligatori) i de règim especial (el Grau Mitjà de Dansa) i establia els termes 
del seu sosteniment, que es renova anualment fins l’abril de 2015, quan es signa un 
segon conveni marc amb finalització el 31 de desembre de 2017. Amb aquest conveni 
signat el Departament d’Ensenyament i l’Institut del Teatre van signar una segona 
addenda, amb data de 25 de juliol de 2016, on el Departament d’Ensenyament 
autoritzava la inici dels estudis integrats de Batxillerat. Un cop finalitzat aquest darrer 
conveni el 31 de desembre de 2017 es considera adient fer un nou conveni que doni 
continuïtat a les actuacions desenvolupades i n’inclogui altres. 

 
V. Pel que fa al pla d’estudis dels ensenyaments de dansa de grau professional, 

s’estudiarà l’oportunitat de la seva avaluació en el marc del procés de qualitat de 
l’ensenyament. 

 
VI. Pel que fa a la implantació de l’actual pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors 

s’ha realitzat la verificació dels títols que s’imparteixen al CSD i a l’ESAD, des del 
Departament d’Ensenyament amb l’Agència de Qualitat Universitària (AQU), s’han 
implantat els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (a través del programa AUDIT 
d’AQU) i s’estan portant a terme els processos d’Acreditació AQU de les titulacions 
Verificades. 

 
VII. La formació no reglada en l’àmbit de la dansa, distribuïda per tot el territori, en centres 

de titularitat diversa, orienta bona part dels seus ensenyaments cap a les proves d’accés 
del Grau Professional de Dansa que ofereix l’EESA/CPD constituint amb aquesta un 
itinerari professionalitzador que cal vetllar i que demana articular un marc de relació que 
permeti, per compte de l’Institut del Teatre, l’assessorament curricular i metodològic, 
l’oferiment de recursos pedagògics i el seguiment conjunt de l’alumnat més destacat que 
ho accepti. Aquesta tasca es desenvoluparà en el marc que el Departament 
d’Ensenyament ha treballat i seguirà treballant amb sectors amplis de l’àmbit de la 
dansa, per tal de desenvolupar projectes diversos. 

 
VIII. Per tal d’establir una interlocució preferent, pel que fa a l’elaboració de les propostes de 

currículums, es considera oportú formalitzar una via d’anàlisi i d’intercanvi i d’elaboració 
de propostes entre el Departament d’Ensenyament i l’Institut del Teatre. Aquesta 
col·laboració tècnica es duu a terme sense perjudici dels tràmits de consulta i 
d’informació pública previstos per a la tramitació de qualsevol proposta normativa que 
hagués d’afectar els centres que imparteixen ensenyaments de dansa o d’art dramàtic.  

 
IX. D’altra banda es considera oportú formalitzar un marc de col·laboració entre el 

Departament d’Ensenyament i l’Institut del Teatre per a l’anàlisi i desenvolupament 
d’altres tasques o actuacions d’interès comú de caire tècnic, com ara estudis de 
necessitats de qualificació professional en l’àmbit de les arts escèniques, publicacions, o 
difusió i promoció de les ofertes formatives i els estudis d’inserció laboral dels graduats. 

 
X. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de l’Institut 

del Teatre de data ................. 
 
Per tot l’exposat, les parts signants formalitzen aquest acord, de conformitat amb les següents 
 
 

 
 
 



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

 

 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- Objecte del conveni 
L’objecte d’aquest conveni marc és el desenvolupament dels ensenyaments d’arts escèniques. 
  
SEGONA.- En relació amb els ensenyaments artístics superiors: 
El Departament d’Ensenyament i l’ESAD i el CSD de l’Institut del Teatre es comprometen a: 
 

1. Treballar en els processos organitzatius, acadèmics i administratius per desenvolupar el 
marc normatiu d’actuació: comissió de reconeixement de crèdits de la Direcció General 
de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (DGFPIERE), 
disseny del Suplement Europeu al Títol, revisió de la normativa de permanència etc. 
 

2. Continuar treballant per la qualitat de l’educació superior amb la revisió dels títols que 
s’han verificat, i que es verifiquin, i que ofereixen, en el context de l’educació artística 
superior, l’ESAD i el CSD de l’Institut del Teatre, en el marc del programa de verificació, 
seguiment, modificació i acreditació (VSMA) subscrit pel Departament d’Ensenyament i 
l’AQU.  
 

3. Impulsar la recerca relativa a les arts escèniques, tant la humanística sobre les arts 
escèniques com la performativa sobre la pràctica artística, promovent el doctorat i la 
recerca amb acords de col·laboració amb les institucions universitàries. 
 

4. Col·laborar en l’aplicació de la formació pedagògica i didàctica per exercir la docència.  
 

5. Col·laborar en el disseny i la impartició de la formació permanent del professorat dels 
diferents trams educatius, i facilitar-se mútuament l’ús dels espais a tal efecte. 
 

6. Estudiar l’encaix de l’ESAD i el CSD en el futur l’Institut Superior de les Arts, si escau. 
 
TERCERA.- En relació amb els ensenyaments professionals de dansa  
el Departament d’Ensenyament es compromet a: 
 

a) Difondre aquest acord de col·laboració entre els centres del sistema educatiu que 
imparteixen ensenyaments de dansa. 

b) Mantenir la participació de l’EESA/CPD de l’Institut del Teatre en l’estudi d’inserció 
laboral que desenvolupa.  

c) Difondre l’oferta educativa de l’Institut del Teatre dins dels seus canals oficials. 
d) Vetllar, d’acord amb la normativa reguladora de l’Agència Catalana d’Avaluació i 

Prospectiva de l’Educació, per al procés d’avaluació de l’EESA/CPD i del seu pla 
d’estudis. 

e) Potenciar el paper de l’EESA/CPD en el marc dels diferents projectes que es puguin dur 
a terme.  

 
i l’Institut del Teatre es compromet a: 
 

a. Oferir als centres la possibilitat de fer el seguiment de la formació i de la progressió dels 
joves alumnes més destacats en l’àmbit de la dansa, sempre que es disposi del 
consentiment de l’alumne o, si és menor d’edat, dels seus pares. 

b. Participar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament d’Ensenyament. 
c. Assegurar la configuració i consolidació, de forma individualitzada, d’un itinerari formatiu 

i professionalitzador adreçat als joves més destacats en l’àmbit de la dansa. 
d. Donar suport al paper de l’EESA/CPD en el marc dels diferents projectes que es puguin 

dur a terme des del Departament d’Ensenyament. 
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e. Proporcionar al Departament d’Ensenyament la informació que es cregui oportuna per a 
la difusió dels ensenyaments que s’hi imparteixin, participar en la xarxa internacional de 
centres integrats de dansa. 

 
el Departament d’Ensenyament i l’Institut del Teatre, es comprometen a: 
 

a. Impulsar i potenciar iniciatives pedagògiques que apuntin al foment de l’excel·lència com 
és el cas dels ensenyaments professionalitzadors i d’inserció laboral: IT Dansa, ITTeatre 
i ITTècnica. 

b. Potenciar el paper de l’EESA/CPD en els àmbits següents: la consolidació de l’itinerari 
de dansa públic integrat 12-18, el paper de HUB-Dansa en la generació de materials i 
suport a centres i la difusió dansa en les diverses vessants.  

c. Vetllar per la coordinació de l’EESA/CPD amb les escoles autoritzades no reglades de 
dansa, i amb centres i conservatoris professionals integrats així com amb d’altres 
centres professionals de dansa.  

 
QUARTA.- En relació amb futures titulacions  
El Departament d’Ensenyament i l’Institut del Teatre es comprometen a: 

 
a) Estudiar la possibilitat de creació de noves titulacions i el seu posterior 

desenvolupament. 
b) Col·laborar en la implantació de noves titulacions que es puguin impartir a l’Institut del 

Teatre. 
c) Col·laborar en el disseny i la implantació del títol propi del CFGS de tècniques teatrals.  
d) Estudiar un possible model de sosteniment de nous títols impartits a l’Institut del Teatre, 

l'aplicació del qual restarà, en tot cas, subjecta a la disponibilitat pressupostària 
corresponent. 

e) Col·laborar en l’estudi d’inserció laboral que desenvolupa el Departament 
d’Ensenyament, pel que fa a les possibles noves titulacions implantades. 

 
CINQUENA.- En relació amb l’elaboració de propostes de currículums, a les 
col·laboracions tècniques i a l’elaboració de propostes de formació 
el Departament d’Ensenyament es compromet a: 
 

a) Recavar de l’Institut del Teatre la proposta de persones expertes per tal de preparar la 
documentació tècnica adient en els àmbits que se sol·liciti.  

b) Adreçar-se a l’Institut del Teatre perquè proposi persones expertes amb la finalitat de 
dur a terme estudis de necessitats de qualificació professional en l’àmbit de les arts 
escèniques, o altres estudis de caire tècnic.  

c) Sol·licitar a l’Institut del Teatre l’aportació de criteris i propostes relatives a possibles 
accions de difusió i promoció de les ofertes formatives en l’àmbit de la dansa i de l’art 
dramàtic. 

d) Analitzar les necessitats de formació en l’àmbit de la dansa a fi de planificar l’oferta. 
e) Facilitar a l’Institut del Teatre la participació en les accions de suport a l’acció educativa 

que dugui a terme el Departament d’Ensenyament en el marc de les corresponents 
actuacions. 

 
i l’Institut del Teatre es compromet a: 
 

a) Proposar com a persones expertes, els professionals, vinculats o no a l’Institut del 
Teatre, que consideri més idonis a les tasques tècniques a emprendre. 



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

 

 
 

b) Aportar, al Departament d’Ensenyament, criteris i propostes relatives a possibles 
accions de difusió i promoció de les ofertes formatives en l’àmbit de la dansa i de l’art 
dramàtic. 

c) Col·laborar, amb el Departament d’Ensenyament, en l’anàlisi de les necessitats de 
formació en l’àmbit de la dansa i de l’art dramàtic. 

 
SISENA.- En relació amb l’ESTAE  
el Departament d’Ensenyament es compromet a: 
 

a) Col·laborar per a la qualificació i creació del Centre de Referència Nacional en l’àrea 
professional de les arts escèniques dins de l’àmbit de la formació professional. 

b) Elaborar el títol propi de la Generalitat de Catalunya de CFGS de tècnics de so, 
luminotècnia i maquinària escènica.  

 
i l’Institut del Teatre es compromet a: 
 

a) Aportar els espais i equipaments idonis d’acord amb les necessitats de la formació que 
requereixi el futur Centre de Referència Nacional. 

b) Aportar els docents experts en la formació del Centre de Referència Nacional. 
c) Col·laborar amb altres entitats per tal de posicionar l’Escola com a centre de referència. 

 
SETENA.- Convenis específics 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades a les clàusules anteriors, 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. 
 
VUITENA.- Comissió mixta 
Per vetllar pel seguiment, interpretació, vigilància i control del conveni i pel seu acompliment, així 
com dels plans d’actuació i activitats que se’n deriven, es crea una Comissió de Seguiment 
integrada per tres  persones representants de cadascuna de les parts, designades per les parts 
signants d'aquest conveni marc, que resoldran els problemes d’interpretació i compliment que 
puguin plantejar-se. Així mateix aquesta comissió coneixerà dels possibles casos d’incompliment 
de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les 
conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 
 
La comissió mixta establirà els indicadors de funcionament adients al seguiment de les clàusules 
d’aquest conveni. 
 
La comissió mixta es reunirà, almenys, dos cops l’any. 
 
NOVENA.- Conseqüències aplicables en cas d’incompliment  
Les conseqüències aplicables en cas d’incompliment es determinaran per la comissió de 
seguiment prevista a la clàusula setena. 
 
DESENA.- Manca de despesa 
La signatura d’aquest conveni marc no genera despesa per a cap de les parts signants. Els 
convenis específics concretaran les futures aportacions de les parts, si escau, atesa la naturalesa 
d’aquest conveni marc. 
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ONZENA – 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. 
 
DOTZENA .- Causes de resolució 
Són causes de resolució del conveni les previstes a l’article 51 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 
També es pot resoldre per denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos 
d’antelació. 
 
TRETZENA.- Litigis i controvèrsies. 
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució, els efectes i 
els possibles problemes d’incompliment d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes de mutu 
acord entre les parts en el si de la Comissió que es crea a la clàusula vuitena, són resoltes per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
CATORZENA.- Protecció de dades 
Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de 
protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina el Reglament (UE) 
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en 
tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de 
desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; així com 
a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui 
d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni. 
 
També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, 
de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i resta de 
normativa d’aplicació. 
 
QUINZENA.- 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 web de l’Institut del Teatre, per la qual cosa les entitats signatàries es donen 
per informades. 
 
I en  prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
 
8.Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut 

del Teatre i el Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC). 

 
El President dona la paraula a la Directora General, Magda Puyo,  per tal que exposi 
els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del conveni marc de col·laboració 
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entre l’Institut del Teatre i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

EL COL·LEGI DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT 
FÍSICA I DE L’ESPORT DE CATALUNYA (COPLEFC) és una corporació de dret públic, que 
agrupa els seus llicenciats, i tenen entre les seves funcions fomentar el més alt nivell 
professional i tècnic dels llicenciats, establir relacions amb entitats que tinguin com a fi la 
promoció de l’Educació Física, fomentar i organitzar cursos per l’actuació i perfeccionament 
dels llicenciat, i preparar la informació necessària per facilitar l’accés a la vida professional del 
nou titulats 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i COPLEFC 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, 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.  
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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 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
El Col·legi de llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya 
(COPLEFC) és una corporació de dret públic, que agrupa els seus llicenciats, i tenen entre les seves 
funcions fomentar el més alt nivell professional i tècnic dels llicenciats, establir relacions amb entitats que 
tinguin com a fi la promoció de l’Educació Física, fomentar i organitzar cursos per l’actuació i 
perfeccionament dels llicenciat, i preparar la informació necessària per facilitar l’accés a la vida 
professional del nou titulats. 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 el Col·legi de 
llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC) que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE i EL COL·LEGI DE 
LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 

DE CATALUNYA (COPLEFC) 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 

D’una banda, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant 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. 
 
De l’altra,  
 
EL COL·LEGI DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA 
I DE L’ESPORT DE CATALUNYA (COPLEFC), inscrita en el Registre de col·legis Professional 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el nº PLLEF/C-2010, representat 
pel Sr. Francesc Reig i Camps  en qualitat de President de l’entitat, amb domicili a Barcelona 
c/Provença 500 (CP 08030) amb i CIF: Q-5855705-I. 
 

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 el Col·legi de llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de 
Catalunya (COPLEFC) és una corporació de dret públic, que agrupa els seus llicenciats, i tenen 
entre les seves funcions fomentar el més alt nivell professional i tècnic dels llicenciats, establir 
relacions amb entitats que tinguin com a fi la promoció de l’Educació Física, fomentar i organitzar 
cursos per l’actuació i perfeccionament dels llicenciat, i preparar la informació necessària per 
facilitar l’accés a la vida professional del nou titulats. 
 
 III.- Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha 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 en funcions 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 
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PACTES 
Primer.- Objecte 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i el Col·legi de 
llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya 
(COPLEFC), en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, així com en altres 
assumptes d’interès comú relacionats amb el camp 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:  
 

1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència i recerca 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, fons bibliogràfic, 

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

6. Fomentar el debat i 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. 

 
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. 
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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. 
 
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 al Col·legi de llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC).” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar el curs i el preu públic del curs “Formació de 

Dansa en Xarxa,  especialitats: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i 
Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de l’Institut del Teatre per al curs 2018-
2019. 

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del curs i el preu públic del 
curs “Formació de Dansa en Xarxa,  especialitats: Dansa Clàssica, Dansa 
Contemporània i Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de l’Institut del Teatre per al curs 
2018-2019. 
 
Donat l’èxit de participació d’alumnes i de docents de les escoles de Dansa d’arreu de 
Catalunya en el curs de formació continuada en Dansa Espanyola i dels cursos derivats de la 
Formació de Dansa en Xarxa en les tres especialitats: “Curs de formació en Dansa Clàssica”, 
“Curs de formació en Dansa Contemporània” i “Curs de formació en Dansa Espanyola” de 
l’Institut del Teatre que es van fer el curs 2017-18, es considera d’interès ofertar de nou 
aquesta formació. 
 
L’objectiu dels cursos és impartir unes classes programades de Dansa Clàssica, de Dansa 
Espanyola i de Dansa Contemporània, tant als docents com als alumnes de les escoles de 
Dansa que estiguin interessats en dotar-se d’eines pedagògiques als docents i donar suport a 
la formació dels possibles futurs alumnes que es presentaran a les proves d’accés del 
Conservatori Professional de Dansa en les tres especialitats. 
 
Cada curs té diferents nivells, i amb el pròposit d’ampliar les possibilitats d’autofinançament 
dels cursos per fer-los viables, s’ha considerat necessari establir un únic preu públic per a 
cada especialitat, grup i nivell que s’ha fixat 150,00€ i condicionant la impartició del curs un 
mínim de 10 matrícules acadèmiques que s’estima que seran suficients per donar cobertura 
al conjunt de costos del mateix i, per tant, a uns ingressos mínims en concepte de matrícules 
de 1.500,00€.  
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Cal remarcar que s’obre la possibilitat de realitzar tants cursos, grups i especialitats com 
alumnes es matriculin, atès que els costos tindran un increment proporcional en tots els 
casos i el preu públic fixat serà el mateix en qualsevol situació.  
 
Per tant, S’APROVA el curs “Formació de Dansa en Xarxa,  especialitats: Dansa Clàssica, 
Dansa Contemporània i Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de l’Institut del Teatre per al curs 
2018-2019 i S’APROVA el preu públic de 150,00€ 
Així mateix, per fer front a la despesa que pot generar la impartició dels cursos s’autoritza una 
despesa de 1.246,09€, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Retribucions del docent de l’Institut 
del Teatre 

15100/99600 949,83 € 

Retribucions dels instrumentistes de 
l’Institut del Teatre 

15100/99600 296,26€ 

 
 
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. 
 
Donat l’èxit de participació d’alumnes i de docents de les escoles de Dansa d’arreu de Catalunya en el 
curs de formació continuada en Dansa Espanyola i dels cursos derivats de la Formació de Dansa en 
Xarxa en les tres especialitats: “Curs de formació en Dansa Clàssica”, “Curs de formació en Dansa 
Contemporània” i “Curs de formació en Dansa Espanyola” de l’Institut del Teatre que es van fer el curs 
2017-18, es considera d’interès ofertar de nou aquesta formació. 
 
L’objectiu dels cursos és impartir unes classes programades de Dansa Clàssica, de Dansa Espanyola i de 
Dansa Contemporània, tant als docents com als alumnes de les escoles de Dansa que estiguin 
interessats en dotar-se d’eines pedagògiques als docents i donar suport a la formació dels possibles 
futurs alumnes que es presentaran a les proves d’accés del Conservatori Professional de Dansa en les 
tres especialitats.  
 
Vist que cada curs té diferents nivells, i amb el pròposit d’ampliar les possibilitats d’autofinançament dels 
cursos per fer-los viables, s’ha considerat necessari establir un únic preu públic per a cada especialitat, 
grup i nivell que s’ha fixat CENT CINQUANTA EUROS  (150,00€) i condicionant la impartició del curs un 
mínim de 10 matrícules acadèmiques que s’estima que seran suficients per donar cobertura al conjunt de 
costos del mateix i, per tant, a uns ingressos mínims en concepte de matrícules de MIL CINC-CENTS 
EUROS (1.500,00€).  
 
Cal remarcar que s’obre la possibilitat de realitzar tants cursos, grups i especialitats com alumnes es 
matriculin, atès que els costos tindran un increment proporcional en tots els casos i el preu públic fixat 
serà el mateix en qualsevol situació.  
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Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així com la 
proposta de preu públic de CENT CINQUANTA EUROS  (150,00€), que ha de regir els esmentats cursos i 
que s’adjunta com a annex II. 
 
La docència i el suport a la docència que comporten els esmentats cursos està assignada a personal de 
l’Institut del Teatre i, per tant, la seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de 
l’Institut del Teatre. 
 
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 la 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. 
 
Atès que existeix disponibilitat de crèdit hàbil i suficient al vigent pressupost de l’Institut del Teatre per tal 
d’iniciar l’esmentada activitat acadèmica. 
 
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, proposar a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació i atès que els preus proposats cobreixen el cost, tal com es desprèn de la memòria 
econòmica del servei. 
 
Vista la conformitat de la Directora General de l’Institut del Teatre. 
 
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 el curs “Formació de Dansa en Xarxa,  especialitats: Dansa Clàssica, Dansa 
Contemporània i Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de l’Institut del Teatre per al curs 2018-2019, d’acord 
amb els programes acadèmics que es recullen a l’annex I d’aquest dictamen. 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en CENT CINQUANTA EUROS (150,00€), en concepte de la 
matrícula del curs “Formació de Dansa en Xarxa,  especialitats: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i 
Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de l’Institut del Teatre, el qual no inclou l’assegurança escolar, de 
conformitat amb la memòria econòmico-financera que s’adjunta com a annex II. 
 
Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Formació de Dansa 
en Xarxa,  especialitats: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de 
l’Institut del Teatre, a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de 
matrícules acadèmiques que sumin en el seu conjunt MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00€) que permetin 
autofinançar el curs.  
 
Quart.- INFORMAR  que s’obre la possibilitat de realitzar tants cursos, grups i especialitats com alumnes 
es matriculin, atès que els costos tindran un increment proporcional en tots els casos i el preu públic fixat 
serà el mateix en qualsevol situació. 
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Cinquè- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte d’honoraris de 
personal docent, fins a un màxim de MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS 
(1.246,09€), d’acord amb el desglosament i detall del punt 4.1) de la memòria econòmico financera de l’annex 
III, a càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
Retribucions del docent de l’Institut del 
Teatre 

15100/99600 949,83 € 

Retribucions dels instrumentistes de 
l’Institut del Teatre 

15100/99600 296,26€ 

 
 
Sisè.- APROVAR que l’ingrés que correspongui com a conseqüència de les matrícules del curs “Formació de 
Dansa en Xarxa,  especialitats: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” 
de l’Institut del Teatre, es comptabilitzarà a l’aplicació pressupostària 34200/99130 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre. 
 
Setè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
 
Vuitè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en el present dictamen. 
 
Novè.- DONAR publicitat del preu públic del curs “Formació de Dansa en Xarxa,  especialitats: Dansa 
Clàssica, Dansa Contemporània i Dansa Espanyola, nivells 0, 1 i 2” de l’Institut del Teatre, mitjançant la 
inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DEL CURS “FORMACIÓ DE DANSA EN 
XARXA, ESPECIALITATS: DANSA CLÀSSICA, CONTEMPORÀNIA I ESPANYOLA, NIVELLS: 0, 1 I 2” 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2018-2019” 
 
 
FORMACIÓ DE DANSA EN XARXA DANSA CLÀSSICA, CONTEMPORÀNIA I ESPANYOLA CURS 
2018-19 
 

 

 
PROGRAMA ACADÈMIC FORMACIÓ DE DANSA EN XARXA D. CLÀSSICA 
 
 
Nom del curs: Formació de Dansa en Xarxa D. Clàssica 
 
Tipus de curs (Màster/Postgrau/Curs especialitzat, altres) 
Curs especialitzat i orientatiu en l’especialitat de Dansa Clàssica per les escoles de Dansa i els seus 
alumnes.  
 
Nombre de crèdits/ hores: 18 h. 
 
Director/a: Marina Escoda 
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Coordinador/a: Elisenda Castell i Mariana Giustina 
 
 
Nombre d’anys acadèmics: 1 curs 
 
Adreçat a: Docents de les escoles i els seus alumnes 
Nivell 0, adreçat als docents i alumnes interessats en la formació i iniciació de les bases en l’especialitat 
Dansa Clàssica. 
Nivell 1, adreçat als docents i alumnes interessats en la preparació a les proves d’accés a 1r curs en 
l’especialitat Dansa Clàssica. 
 
Descripció resumida d’objectius: 
Unificar criteris pedagògics i donar eines pràctiques als docents de les escoles de Dansa participants i 
ajudar en la formació dels seus alumnes que després poden ser els futurs alumnes del Conservatori 
Professional. 
 
Requisits d’accés: 
Docents: Ser docent en actiu en alguna escola de Dansa 
Alumnes: Nivell 0 tenir entre 8 a 10 anys 
Nivell 1: tenir entre 11 a 12 anys 
 
Admet alumnes no titulats?: SI 
 
Nombre d’alumnes previstos: 10 mínim alumnes per nivell, màxim 16 alumnes per nivell. 
 
Modalitat de docència: PRESENCIAL 
 
 
Data inici i final de docència: 
10/11/2018 
24/11/2018 
15/12/2018 
12/01/2019 
26/01/2019 
9/02/2019 
 
Preveu preinscripció: NO 
 
Dates inscripció*: Del 03 al 26 d’octubre 2018 
 
 
Documentació a adjuntar a inscripció:   
Docents: Nom, DNI, adreça, mail, telèfon, nom de l’escola que representen 
Alumnes: Nom, DNI (si el tenen), adreça, mail, telèfon, nom del docent i nom de l’escola de la que 
procedeixen. 
 
Període revisió documentació inscripció*: NO 
 
 
Data lliurament a secretaria d’admesos*: NO 
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Dates matriculació*: del 29 d’octubre al 7 de novembre 2018 
 
 
Descomptes per alumnes, professors, graduats o membres institucions amb qui s’ha signat 
conveni:  
 
 
Lloc d’impartició: Aules de l’ Institut del Teatre 
 
 
Professorat:  (si són més de tres posar la persona que coordina) 
Elisenda Castell i Mariana Giustina (coordinadores) 
 
 
Dret a certificació i condicions (% assistència): 80% 
 
    
PROGRAMA ACADÈMIC FORMACIÓ DE DANSA EN XARXA  D.CONTEMPORÀNIA 
 
 
Nom del curs: Formació de Dansa en Xarxa  D.Contemporània 
 
 
Tipus de curs (Màster/Postgrau/Curs especialitzat, altres) 
Curs especialitzat i orientatiu en l’especialitat de Dansa Contemporània per les escoles de Dansa i els 
seus alumnes.  
 
Nombre de crèdits/ hores: 18 hores 
 
Director/a: Marina Escoda 
 
 
Coordinador/a: Elisenda Castell i Mariana Giustina 
 
 
Nombre d’anys acadèmics: 1 curs 
 
Adreçat a: : Docents de les escoles i els seus alumnes 
Nivell 0, adreçat als docents i alumnes interessats en la formació i iniciació de les bases en l’especialitat 
Dansa Contemporània. 
 
Nivell 1, adreçat als docents i alumnes interessats en la preparació a les proves d’accés a 1r curs en 
l’especialitat Dansa Contemporània. 

 
 
Descripció resumida d’objectius: 
Unificar criteris pedagògics i donar eines pràctiques als docents de les escoles de Dansa participants i 
ajudar en la formació dels seus alumnes que després poden ser els futurs alumnes del Conservatori 
Professional. 
 
Requisits d’accés:  
Docents: Ser docent en actiu en alguna escola de Dansa 
Alumnes: Nivell 0: tenir entre 8 a 10 anys 
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                  Nivell 1: tenir entre 11 a 13 anys 
 
Admet alumnes no titulats?: SI 
 
Nombre d’alumnes previstos: 10 mínim alumnes per nivell, màxim 16 alumnes per nivell. 
 
Modalitat de docència: PRESENCIAL 
Data inici i final de docència: 
10/11/2018 
24/11/2018 
15/12/2018 
12/01/2019 
26/01/2019 
9/02/2019 
 
Preveu preinscripció: No 
 
Dates inscripció*: Del 03 al 26 d’octubre 2018 
 
Documentació a adjuntar a inscripció:   
Docents: Nom, DNI, adreça, mail, telèfon, nom de l’escola que representen 
Alumnes: Nom, DNI (si el tenen), adreça, mail, telèfon, nom del docent i nom de l’escola de la que 
procedeixen. 
 
Període revisió documentació inscripció*: NO 
 
 
Data lliurament a secretaria d’admesos*: NO 
 
 
Dates matriculació*: del 29 d’octubre al 7 de novembre 2018 
 
 
Descomptes per alumnes, professors, graduats o membres institucions amb qui s’ha signat 
conveni:  
 
 
 
Lloc d’impartició: Aules de l’ Institut del Teatre 
 
 
Professorat:  (si són més de tres posar la persona que coordina) 
Elisenda Castell i Mariana Giustina (coordinadores) 
 
 
Dret a certificació i condicions (% assistència): 80% 
 
 
PROGRAMA ACADÈMIC FORMACIÓ DE DANSA EN XARXA D. ESPANYOLA 
 
Nom del curs: Formació de Dansa en Xarxa D. Espanyola 
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Tipus de curs (Màster/Postgrau/Curs especialitzat, altres) 
Curs especialitzat i orientatiu en l’especialitat de Dansa Espanyola per les escoles de Dansa i els seus 
alumnes.  
 
Nombre de crèdits/ hores: 18h 
 
Director/a: Marina Escoda 
 
 
Coordinador/a: Elisenda Castell i Mariana Giustina 
 
 
Nombre d’anys acadèmics: 1 curs 
 
Adreçat a: Docents de les escoles i els seus alumnes 
Nivell 0, adreçat als docents i alumnes interessats en la formació i iniciació de les bases en l’especialitat 
Dansa Espanyola. 
Nivell 1, adreçat als docents i alumnes interessats en la preparació a les proves d’accés a 1r curs en 
l’especialitat Dansa Espanyola. 
Nivell 2, adreçat als docents i alumnes interessats en la preparació a les proves d’accés a 2n i 3r curs en 
l’especialitat Dansa Espanyola. 
 
Descripció resumida d’objectius: 
Unificar criteris pedagògics i donar eines pràctiques als docents de les escoles de Dansa participants i 
ajudar en la formació dels seus alumnes que després poden ser els futurs alumnes del Conservatori 
Professional. 
 
Requisits d’accés: 
Docents: Ser docent en actiu en alguna escola de Dansa 
Alumnes: Nivell 0 tenir entre 8 a 10 anys 
Nivell 1: tenir entre 11 a 13 anys 
Nivell 2: tenir entre13 a 17anys 
 

Admet alumnes no titulats?: Si 
 
Nombre d’alumnes previstos: 10 mínim alumnes per nivell, màxim 16 alumnes per nivell. 
 
Modalitat de docència: Presencial 
 
Preveu preinscripció: NO 
 
 
Dates inscripció*: Del 03 al 26 d’octubre 2018 
 
Documentació a adjuntar a inscripció:   

Data inici i final de docència: 
10/11/2018 
24/11/2018 
15/12/2018 
12/01/2019 
26/01/2019 
9/02/2019 



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

 

 
 

Docents: Nom, DNI, adreça, mail, telèfon, nom de l’escola que representen 
Alumnes: Nom, DNI (si el tenen), adreça, mail, telèfon, nom del docent i nom de l’escola de la que 
procedeixen. 
 
Període revisió documentació inscripció*: No 
 
 
Data lliurament a secretaria d’admesos*: No 
 
 
Dates matriculació*: del 29 d’octubre al 7 de novembre 2018 
 
Descomptes per alumnes, professors, graduats o membres institucions amb qui s’ha signat 
conveni: ? 
 
 
Lloc d’impartició: Aules de l’ Institut del Teatre 
 
Professorat:  (si són més de tres posar la persona que coordina) 
Elisenda Castell i Mariana Giustina (coordinadores) 
 
Dret a certificació i condicions (% assistència):  80% 
 
 
 
ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS “FORMACIÓ DE DANSA EN XARXA, 
ESPECIALITATS: DANSA CLÀSSICA, CONTEMPORÀNIA I ESPANYOLA, NIVELLS: 0, 1 I 2” DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2018-2019” 
  

 
MEMÒRIA ECONÒMICA I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“FORMACIÓ DE DANSA EN XARXA, ESPECIALITATS: DANSA CLÀSSICA, CONTEMPORÀNIA I 
ESPANYOLA, NIVELLS: 0, 1 I 2” DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER AL CURS 2018-2019” 
 
 
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 que 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. 
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1.- Antecedents 
 
Es considera procedent aprovar el preu públic que ha de regir el Curs “Formació de Dansa en Xarxa, 
Especialitats: Dansa Clàssica, Contemporània i Espanyola, Nivells 0, 1 i 2” de l’Institut del Teatre per al curs 
2018-2019. 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per impartir el  Curs ”Formació de Dansa en Xarxa, Especialitats: Dansa Clàssica, Contemporània i 
Espanyola, Nivells 0, 1 i 2”, de l’Institut del Teatre per al curs 2018-2019. 
 
El preu públic que es proposa per impartir el Curs “Formació de Dansa en Xarxa, Especialitats: Dansa 
Clàssica, Contemporània i Espanyola, Nivells 0, 1 i 2”, de l’Institut del Teatre per al curs 2018-2019, es fixa en 
CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €) per alumne, amb una previsió mínima de 10 alumnes. Els ingressos 
mínims en concepte de matrícules que s’estima suficient per donar cobertura al conjunt de costos del mateix i 
poder realitzar el curs sera de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 €). 
 
3.- Vigència 
 
Aquest preu regirà durant la vigència dels cursos.  
 
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 del preu. 
 

 
 



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

 

 
 

S’obre la possibilitat de realitzar tants cursos, grups i especialitats com alumnes es matriculin, atès que els 
costos tindran un increment proporcional en tots els casos i el preu públic aprovat serà el mateix en 
qualsevol situació, és a dir, de CENT CINQUANTA EUROS (150,00 €). S’inclou la següent taula de càlcul: 
 

 
 
Els professors acompanyants d’alumnes que hagin realitzat el curs amb anterioritat podran assistir a les 
classes i activitats desenvolupades. No realitzaran matriculació ni inscripció ni tindran dret a cap 
certificació. 
 
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 (34200/99130).  
 
• Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I). 
 
• 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. 

 
La cobertura global prevista del seu cost sobre el preu proposat és la següent: 
 
Formació Dansa en Xarxa, Especialitats: Dansa Clàssica, Contemporània i Espanyola, Nivells 0, 1 i 2 
 
 

 

  Formació de Dansa en Xarxa, 
Especialitats: Dansa Clàssica, 
Contemporània i Espanyola, 
Nivells 0, 1 i 2 

Costos directes capítol I 1.246,09 

Costos indirectes 249,22 

TOTAL COST  1.495,31 

INGRESSOS 

Formació de Dansa en Xarxa, 
Especialitats: Dansa Clàssica, 
Contemporània i Espanyola, 
Nivells 0, 1 i 2 

Cap. III 1.500,00 

TOTAL INGRESSOS 1.500,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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De tot l’anterior, es desprèn que el Curs “Formació de Dansa en Xarxa, Especialitats: Dansa Clàssica, 
Contemporània i Espanyola, Nivells 0, 1 i 2”, de l’Institut del Teatre per al curs 2018-2019, 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 del esmentat curso quedarà condicionada a l’obtenció per part 
de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de MIL CINC-CENTS EUROS (1.500,00 €), 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 curs i el preu públic  del  curs 

“Escenotècnia per a producció i regidoria” de l’Institut del Teatre. 
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del curs i el preu públic  del  
curs “Escenotècnia per a producció i regidoria” de l’Institut del Teatre. 
 
L’Institut del Teatre considera convenient desenvolupar un curs adreçat a professionals, en 
concret, personal tècnic de l’espectacle en viu: regidors i productors, treballadors de 
teatres de l’Admnistració Pública que té com a objectiu millorar la competència en l’àmbit de 
l’escenotècnia dels responsables de producció. 
 
El  “Escenotècnia per a producció i regidoria” 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 seminari quedarà condicionada a 
l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de 3.860,00€ que 
permetran la cobertura total de la despesa generada per l’activitat.  
 

Concepte Aplicació 
Pressupostària 

Import 

Retribucions dels docents de l’Institut 
del Teatre 

15100/99600 2.813,84 € 

Material, fotocopies i imprevistos 221717/99140 402,83€ 
 
 
Els docents assignats per a la impartició del curs “Escenotècnia per a  producció i 
regidoria” són personal de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran 
retribuïdes d’acord amb la normativa vigent de l’Institut del Teatre. 
 
El preu públic està fixat en 386,00€  en concepte de matrícula.. 
 
 
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, 
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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. 
 
L’Institut del Teatre considera convenient desenvolupar un curs adreçat a professionals, en concret, 
personal tècnic de l’espectacle en viu: regidors i productors, treballadors de teatres de l’Admnistració 
Pública que té com a objectiu millorar la competència en l’àmbit de l’escenotècnia dels responsables de 
producció.  
 
Vist el pressupost que s’adjunta com a annex II, del qual es desprèn que l’activitat s’autofinançarà, ja que 
les despeses directes i indirectes de l’activitat formativa seran compensades pels ingressos de les 
matrícules, per la qual cosa l’elaboració del curs no suposarà una despesa addicional al pressupost de 
l’Institut del Teatre, sempre i quan els ingressos de les matrícules del curs, en el seu conjunt, sumin, com 
a mínim, un import de TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS (3.860,00€). 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat la memòria econòmica, així com la 
proposta de preu públic de TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS  (386,00€) que ha de regir l’esmentat 
curs i que s’adjunta com a annex III a aquest dictamen. 
 
Vist que els docents assignats per a la impartició del curs “Escenotècnia per a  producció i regidoria” són 
personal de l’Institut del Teatre, i, per tant, les seves dedicacions seran retribuïdes d’acord amb la 
normativa vigent de l’Institut del Teatre.  
 
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 la 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, proposar a l’òrgan corresponent de la Diputació de Barcelona 
la seva aprovació, 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 el Gerent de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la 
Intervenció Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR el curs “Escenotècnia per a  producció i regidoria” de l’Institut del Teatre d’acord amb 
el programa acadèmic que es recull en l’annex I. El curs té un cost total de TRES MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA EUROS (3.860,00€). 
 
Segon.- APROVAR el preu públic fixat en TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS  (386,00€)  del curs 
“Escenotècnia per a  producció i regidoria” de conformitat amb la memòria econòmico-financera que 
s’adjunta com a annex III. 
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Tercer.- CONDICIONAR, per raons econòmiques i organitzatives, la realització del curs “Escenotècnia per 
a  producció i regidoria” a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre d’uns ingressos mínims en concepte de 
matrícules que sumin un import de TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS (3.860,00€). 
 
Quart- AUTORITZAR la despesa que comporta l’execució de l’esmentat curs en concepte de retribucions del 
persona docent i material fungible, fins a un màxim de TRES MIL DOS-CENTS SETZE EUROS AMB 
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (3.216,67€) que anirà amb càrrec de les següents aplicacions pressupostàries del 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre: 
 

Concepte Aplicació Pressupostària Import 
Retribucions dels docents de l’Institut del 
Teatre 

15100/99600 2.813,84 € 

Material, fotocopies i imprevistos 221717/99140 402,83€ 
 
Cinquè.- ESTABLIR que  l’ingrés que correspongui derivat de les matrícules del curs “Escenotècnia per a  
producció i regidoria”  serà comptabilitzat a l’aplicació pressupostària 34200/99140 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre. 
 
Sisè.- FACULTAR a la Direcció General i a la Gerència de l’Institut del Teatre per al desenvolupament de les 
actuacions requerides per a la implementació de l’esmentat curs.  
 
Setè.- DONAR trasllat a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona de l’aprovació del preu públic 
referenciat en el present dictamen. 
 
Vuitè.- DONAR publicitat del preu públic de “Escenotècnia per a  producció i regidoria” mitjançant la 
inserció del corresponent anunci en el tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre. 
 
 
 
ANNEX I REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “ESCENOTÈCNIA 
PER A  PRODUCCIÓ I REGIDORIA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE  

 
PROPOSTA D’ACCIÓ FORMATIVA:  
“Escenotècnia per a producció i regidoria” 

 
Proposta de realització d’una acció formativa adreçada al personal de les àrees de producció i regidoria. 
 
1. Objectiu i resultats d’aprenentatge  
 
Objectiu general de l’acció: 
 
Millora de la competència en l’àmbit de l’escenotècnia dels responsables de producció per establir un 
millor diàleg amb els equips tècnics i artístics sobre les seves necessitats per a la producció en curs. 
 
Resultat d’aprenentatge general 
 

• Descriu els equips i les instal·lacions d’escenotècnia (maquinària escènica, so, luminotècnia i 
audiovisual) així com els processos de treball de cada col·lectiu per aplicar-los a les activitats 
de producció tècnica (interpretació de fitxes tècniques i diàleg amb companyies i 
responsables tècnics i artístics) 

 
Resultats d’aprenentatge específics 
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• Identifica els conceptes clau de la proposta artística que tenen impacte directe en 
l’equipament escenotècnic. 

• Analitza la proposta de necessitats tècniques relacionant-la amb la funcionalitat artística i 
tècnica requerida. 

• Descriu els paràmetres que defineixen la funció escènica dels diversos equipaments tècnics 
segons especialitat. 

• Descriu els processos de treball de cada servei tècnic: muntatge, assajos i servei de funció. 
• Reconeix l’arquitectura bàsica i la funcionalitat dels elements que composen els equips i 

instal·lacions de luminotècnia, so, AV i maquinària. 
• Utilitza l’argot professional en les referències als equipaments, instal·lacions i tasques de 

cada especialitat tècnica. 
 

2. Metodologia i desenvolupament 
 
Organitzat en la modalitat de taller pràctic. Planificació i realització d’un muntatge tècnic a l’escenari 
gestionant els equips i la realització d’assajos tècnics i funcions. El taller tindrà lloc al Teatre Alegria del 
Centre del Vallés de l’Institut del Teatre amb l’objectiu de reforçar la comprensió del procés de treball de la 
tècnica i l’arquitectura dels equips i instal·lacions de forma genèrica al marge de les instal·lacions 
concretes d’un teatre.  
 
El Taller estarà dirigit per quatre docents de l’ESTAE (maquinària, il·luminació, so i audiovisuals, 
coordinació tècnica) que estaran presents a l’escenari durant tot el taller. 
 
El treball del taller s’alternarà amb breus exposicions amb format magistral. La utilització d’un quadern de 
taller servirà de guia i traçat dels aprenentatges (learning log) i eina de reflexió.  
 
El taller se centrarà en els aspectes tècnics tenint sempre en compte la demanda artística en el 
plantejament del taller i l’aplicació de les consignes de seguretat en el treball a l’escenari. 
 
Es proporcionarà material i apunts per als assistents. 
 
3. Durada, calendari i modalitat 
 
Durada prevista: 24 hores totals organitzades en 4 sessions de 6 hores.  
Calendari: pendent de determinar 
Modalitat: presencial. 
 
4. Nombre d’assistents 
 
Pendent de determinar 
 
5. Docents 
 
Professorat pertanyent al l’equip docent de l’ESTAE. 
 

Aleix Soler Castañé 
Bachelor of Engineering, Sound Broadcast Engineering 
Enginyer Tècnic Industrial, Especialitat Electrònica Industrial. 
Graduat en Art Dramàtic, especialitat escenografia 
Professor i coordinador de l’especialitat de so de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle  de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Fundació Politècnica 
de Catalunya (Universitat Politècnica). 
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Albert Castan Girona 
Enginyer de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals. 
Tècnic Superior en Imatge. 
Coordinador de l'Especialitat de So per a l’espectacle en Viu i professor de l'Escola Superior 
de Tècniques de les Arts de l'Espectacle de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona 
i Universitat Politècnica. 
 
Jordi Massó i Soler 
Maquinista.  Coordinador de maquinaria escènica i professor de l’Escola Superior de 
Tècniques de les Arts de l’Espectacle  de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i 
la Fundació Politècnica de Catalunya (Universitat Politècnica). 
Graduat en Art Dramàtic, especialitat escenografia 
Tècnic Superior en  prevenció de riscos laborals 
 
Fiorella Giudicessi Ureta 
Coordinadora de l’especialitat de luminotècnia i professora de l’Escola Superior de 
Tècniques de les Arts de l’Espectacle  de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i 
la Fundació Politècnica de Catalunya (Universitat Politècnica). 
Tècnica en luminotècnia / Il·luminadora 
Cap tècnic i coordinadora d’escenari 
Titulat en Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Especialitat Luminotècnia) 
Ingenyera Tècnica en electrònica. 
 
Laura Gutiérrez Rodríguez 
Professora de Luminotècnia de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  
de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Fundació Politècnica de Catalunya 
(Universitat Politècnica). 
Tècnica en luminotècnia / Il·luminadora. 
Cap tècnic i coordinadora d’escenari. 
Tècnic Superior Realització d’audiovisuals i espectacles. 
Titulada en Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Especialitat Luminotècnia) 
 
Jordi Planas Vandrell 
Director i professor de l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  de l’Institut 
del Teatre de la Diputació de Barcelona i la Fundació Politècnica de Catalunya (Universitat 
Politècnica). 
Titulat “Directeur Technique des Entreprises de Spectacle Vivant“ (ISTS) (RNCP Niveau 1) 
Màster “Sciences de la culture et la communication: Mention Sciences de la Culture et de la 
Communication, specialité Strategies du Developpement Culturel” (Univ. Avignon-Vaucluse)  
Graduat en Art Dramàtic, especialitat escenografia 
Tècnic Superior en  prevenció de riscos laborals. 

 
6. Resum de continguts  
 

Escenotècnia per a producció i regidoria 

Unitat 1:  
 
Luminotècnia 
espectacular 
 

CONCEPTES  
• La funció de la llum a l’espectacle. El disseny de llums. 

L’il·luminador i el luminotècnic. 
• Instal·lacions bàsiques d’il·luminació a un teatre. 
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• Equips d’il·luminació (Projectors tradicionals i mòbils, dimmers, 
comunicacions DMX, taula de control, cablats, filtres i 
accessoris...). 

• Argot tècnic de la luminotècnia 
 
PROCEDIMENTS 

• Muntatge d’equips 
• Programació bàsica de la taula de llums 

 
ACTITUDS 

• Sensibilització al valor de la il·luminació escènica en les arts 
escèniques i a la complexitat tècnica de la seva construcció 

• Adquirir una actitud d’atenció i vigilància envers la seguretat i la 
prevenció de riscos en les activitats escèniques. 

Unitat 2:  
 
Maquinària escènica 
 

CONCEPTES  
• L’escenari com a màquina.  
• Vocabulari de les diferents parts constitutives. 
• Principals instal·lacions. (Pinta, barres...) 
• Elements auxiliars de maquinària. 
• Aforades. 
• Materials tèxtils. (Ciclorames, tuls...) 
• Decorats i elements escenogràfics 
• Joc escenotècnic. El tècnic en maquinària escènica. 
• Argot tècnic de la maquinària escènica 

 
PROCEDIMENTS 

• Muntatge d’equips i d’elements escenogràfics 
 
ACTITUDS 

• Sensibilització al valor de l’escenografia i les seves mutacions  a 
les arts escèniques i a la complexitat tècnica de la seva 
implantació i gestió. 

• Adquirir una actitud d’atenció i vigilància envers la seguretat i la 
prevenció de riscos en les activitats escèniques. 

Unitat 3 
 
So 
 

CONCEPTES  
• El so a l’espectacle. 
• Equips de so utilitzats a l’espectacle: Fonts sonores, 

processament del senyal, amplificació i difusió. 
• Instal·lacions de so per a l’espectacle en viu. 
• Argot tècnic del so 

 
PROCEDIMENTS 

• Muntatge d’equips 
• Ajust d’equips i sistemes 
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ACTITUDS 
• Sensibilització al valor del so en les arts escèniques i a la 

complexitat tècnica de la seva gestió  
• “Escoltar” en lloc de només “sentir” 
• Adquirir una actitud d’atenció i vigilància envers la seguretat i la 

prevenció de riscos en les activitats escèniques. 

Unitat 4  
 
Vídeo - projecció 
 

CONCEPTES  
• Equips de vídeoprojecció utilitzats a l’espectacle: Projectors i el 

seu ajust. 
• Instal·lacions bàsiques de vídeo: Connectors i cablejat (senyal).  
• Argot tècnic de la videoprojecció 

 
PROCEDIMENTS 

• Muntatge d’equips 
• Ajust de la videoprojecció 

 
ACTITUDS 

• Sensibilització al valor de la vídeoprojecció en les arts 
escèniques i a la complexitat tècnica de la seva gestió 

Unitat 5  
 
Documentació 
tècnica 
 

CONCEPTES  
• La fitxa tècnica del local. 
• La fitxa tècnica de l’espectacle. El "Rider"./ Fitxa tècnica 
• Les necessitats tècniques: Detecció i documentació. Ordre i 

importància. 
 
PROCEDIMENTS 

• Documentació d’un espectacle i interpretació de documentació 
 
ACTITUDS 

• Valorar la rellevància de la documentació tècnica i la seva 
incidència en els processos de treball i la qualitat final de 
l’espectacle 

• Adquirir una actitud d’atenció al detall tècnic del esdeveniment 
espectacular 

Unitat 6:  
 
Processos del 
treball tècnic: Taller 
muntatge / assajos / 
funció 
 

CONCEPTES  
• La planificació i les etapes del muntatge i representació 
• Muntatge de l’espectacle 

 
PROCEDIMENTS 

• Preparació de l’escenari a materials 
• Muntatge (Lum, maq, so, AV) 
• Realització de la “passada” 
• Representació: Servei de funció: control de llums, so, 
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maquinària i vídeo. 
ACTITUDS 

• Sensibilització a l’organització i fragmentació estructural del 
esdeveniment espectacular 

• Valorar la complexitat de les interaccions entre els equips 
tècnics 

• Valorar la dependència entre els medis tècnics al servei de 
l’artista i la qualitat final de l’espectacle. 

• Incorporar el treball en equip com a competència clau a 
l’escenari.  

• Treballar amb iniciativa respectant la qualitat artística i les 
instruccions del regidor 

• Adquirir una actitud d’atenció i vigilància envers la seguretat i la 
prevenció de riscos en les activitats escèniques. 
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ANNEX II REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “ESCENOTÈCNIA 
PER A  PRODUCCIÓ I REGIDORIA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE  
 

 
 
 
 
ANNEX III REFERIT A L’APROVACIÓ DEL CURS I DEL PREU PÚBLIC  DEL CURS “ESCENOTÈCNIA 
PER A  PRODUCCIÓ I REGIDORIA” DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 

 
MEMÒRIA ECONÒMICA I FINANCERA SOBRE L’ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CURS 
“ESCENOTÈCNIA PER A PRODUCCIÓ I REGIDORIA”. 
 
 
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 que 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 
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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 el preu públic que ha de regir per impartir el Curs “Escenotècnia per a 
Producció i Regidoria”. 
 
2.- Fixació del preu 
 
La proposta d’establiment de preu afecta a l’import que s’adjunta i que aprova el preu públic que ha de regir 
per impartir el Curs “Escenotècnia per a Producció i Regidoria”. 
 
El preu públic que es proposa per impartir el Curs “Escenotècnia per a Producció i Regidoria”, es fixa en 
TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS (386,00 €) per alumne, amb una previsió mínima de 10 alumnes. Els 
ingressos mínims en concepte de matrícules que s’estimen suficients per a donar cobertura al conjunt de 
costos del mateix i poder realitzar el curs són de TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS (3.860,00 €). 
 
3.- Vigència 
 
Aquest preu regirà a partir de la seva aprovació i fins que no es modifiqui substancialment.  
 
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 del preu. 
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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 (34200/99140).  
 
Les despeses fan referència a despeses de personal (Capítol I) i despeses corrents (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 “Escenotècnia per a  Producció i Regidoria” 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 TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS 
(3.860,00 €), 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.”  
 
 
 
11. Dictamen que proposa aprovar deixar sense efecte el curs  “Guia pràctica per 

a la creació i funcionalitat d’un equip de treball” de l’Institut del Teatre.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a deixar sense efecte el curs  “Guia 
pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball” de l’Institut del Teatre. 
 
La Sra. Puyo ja anticipa que l’explicació d’aquest punt resulta extensiva als 
següents punts de l’ordre del dia números 12 i 13. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 18 d’abril de 2018,  es va 
aprovar el curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball” de 
l’Institut del Teatre. D’acord  amb el programa acadèmic, el curs s’impartiria el dia 21 i 22 de 
setembre de 2018.. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar el preu públic de la 
matrícula acadèmica del curs,  que es va fixar en 90,50€. 
 
La realització de l’esmentat curs quedaria condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del 
Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de 1.357,50€, que permetrien la cobertura total de la 
despesa generada per l’activitat.  
 

  Curs “Escenotècnia per a Producció 
i Regidoria” 

Costos directes capítol I 2.813,84 

Costos directes capítol II 402,83 

Costos indirectes 643,33 

TOTAL COST  3.860,00 

INGRESSOS 

Curs “Escenotècnia per a Producció 
i Regidoria” 

Cap. III 3.860,00 

TOTAL INGRESSOS 3.860,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de 
Màsters i Postgraus ha emès un informe, de data 30 de juliol de 2018,, mitjançant el qual 
informa que no s’ha arribat al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme la 
formació ja que, en concret, han formalitzat la inscripció 4 alumnes, nombre per sota del mínim 
establert (15 alumnes). 
 
Així mateix, la Junta de Govern va autoritzar una despesa en concepte d’honoraris de la 
col·laboració d’un docent extern a l’Institut del Teatre per un import de 800,00€ amb càrrec del 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs de “Guia pràctica per 
a la creació i funcionalitat d’un equip de treball” com a títol propi de l’Institut del Teatre, s’ha 
considerat necessari alliberar la quantitat inicialment autoritzada en concepte de docència, en 
concret, 800,00 €.  
 
 
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, de data 18 d’abril de 2018 (núm. registre 
73/2018),  es va aprovar el curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball” de 
l’Institut del Teatre. D’acord  amb el programa acadèmic, el curs s’impartiria el dia 21 i 22 de setembre de 
2018. 
 
Mitjançant el mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre es va aprovar el preu públic de la 
matrícula acadèmica del curs, que es va fixar en 90,50€.  
 
D’acord amb la memòria econòmica que s’adjuntava a l’expedient, es va determinar que el curs 
s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa serien 
compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedaria 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de MIL TRES-
CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.357,50€) que permetrien la cobertura 
total de la despesa generada per l’activitat. 
 
Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de Màsters i 
Postgraus ha emès un informe, de data 30 de juliol de 2018, mitjançant el qual informa que no s’ha arribat 
al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme dita formació ja que, en concret, han formalitzat la 
inscripció quatre alumnes, nombre per sota del mínim establert (15 alumnes). 
 
Vist que el mateix acord de la Junta de Govern  va autoritzar una despesa en concepte d’honoraris de la 
col·laboració d’un docent extern a l’Institut del Teatre per un import de VUIT-CENTS EUROS (800,00€) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22618/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre (núm. 
assentament comptable 220180002457) 
 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs  “Guia pràctica per a la creació i 
funcionalitat d’un equip de treball” de l’Institut del Teatre, s’ha considerat necessari deixar-lo sense efecte.  
 
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  
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ACORDS 
 
Primer.-  DEIXAR SENSE EFECTE el curs “Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de 
treball” de l’Institut del Teatre aprovat per acord de la Junta de Govern de data 18 d’abril de 2018 (núm. 
registre 73/2018), d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present dictamen.   
 
Segon.- NOTIFICAR a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona el present 
dictamen per al seu coneixement i per als efectes que se’n derivin.”  
 
 
 
12. Dictamen que proposa aprovar deixar sense efecte el curs de “La distribució 

de productes culturals” de l’Institut del Teatre. 
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a deixar sense efecte el curs de “La 
distribució de productes culturals” de l’Institut del Teatre.  
 
La Sra. Puyo es remet a l’exposició efectuada en el punt de l’ordre del dia immediatament 
anterior, tot i que deixa constància per escrit del seu informe que es reprodueix seguidament. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 18 d’abril de 2018,  es va 
aprovar el curs “La distribució de productes culturals” de l’Institut del Teatre. D’acord  amb 
el programa acadèmic, el curs s’impartiria el dia 17 i 18 de setembre de 2018. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar el preu públic de la 
matrícula acadèmica del curs,  que es va fixar en 150,00€. 
 
La realització de l’esmentat curs quedaria condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del 
Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de 2.250,00€ que permetrien la cobertura total de la 
despesa generada per l’activitat.  
 
Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de 
Màsters i Postgraus ha emès un informe, de data 30 de juliol de 2018,, mitjançant el qual 
informa que no s’ha arribat al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme la 
formació ja que, en concret, han formalitzat la inscripció 9 alumnes, nombre per sota del mínim 
establert (15 alumnes). 
 
Així mateix, la Junta de Govern va autoritzar una despesa en concepte d’honoraris de la 
col·laboració d’un docent extern a l’Institut del Teatre del seu allotjament i locomoció  per un 
import de 1.520,00€ amb càrrec del vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs de “La distribució de 
productes culturals”  com a títol propi de l’Institut del Teatre, s’ha considerat necessari 
alliberar la quantitat inicialment autoritzada en concepte de docència, en concret, 1.520,00 € 
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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, de data 18 d’abril de 2018 (núm. registre 
74/2018),  es va aprovar el curs de “La distribució de productes culturals” de l’Institut del Teatre. D’acord  
amb el programa acadèmic, el curs s’impartiria el dia 17 i 18 de setembre de 2018. 
 
Mitjançant el mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre es va aprovar el preu públic de la 
matrícula acadèmica del curs, que es va fixar en 150,00€.  
 
D’acord amb la memòria econòmica que s’adjuntava a l’expedient, es va determinar que el curs 
s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa serien 
compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedaria 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de DOS MIL DOS-
CENTS CINQUANTA EUROS (2.250,00€) que permetrien la cobertura total de la despesa generada per 
l’activitat. 
 
Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de Màsters i 
Postgraus ha emès un informe, de data 30 de juliol de 2018, mitjançant el qual informa que no s’ha arribat 
al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme dita formació ja que, en concret, han formalitzat la 
inscripció nou alumnes, nombre per sota del mínim establert (15 alumnes). 
 
Vist que el mateix acord de la Junta de Govern va autoritzar una despesa en concepte d’honoraris de la 
col·laboració d’un docent extern a l’Institut del Teatre del seu allotjament i locomoció per un import de MIL 
CINC-CENTS VINT EUROS  (1.520,00€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22618/99003 del vigent 
pressupost de l’Institut del Teatre (núm. assentament comptable 220180002458) 
 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs de “La distribució de productes 
culturals” de l’Institut del Teatre, s’ha considerat necessari deixar-lo sense efecte.  
 
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.-  DEIXAR SENSE EFECTE el curs de “La distribució de productes culturals” de l’Institut del 
Teatre aprovat per acord de la Junta de Govern de data 18 d’abril de 2018 (núm. registre 74/2018), 
d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present dictamen.   
 
Segon.- NOTIFICAR a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona el present 
dictamen per al seu coneixement i per als efectes que se’n derivin.”  
 
 
 
13. Dictamen que proposa aprovar deixar sense efecte el curs de “Els públics 

com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació”  de 
l’Institut del Teatre. 

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a deixar sense efecte el curs de “Els 
públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació”  de l’Institut 
del Teatre. 
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La Sra. Puyo es remet a l’exposició efectuada en els dos punts de l’ordre del dia 
immediatament anteriors, tot i que deixa constància per escrit del seu informe que es 
reprodueix seguidament. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 18 d’abril de 2018,  es va 
aprovar el curs “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i 
comunicació” de l’Institut del Teatre. D’acord  amb el programa acadèmic, el curs s’impartiria 
el dia 19 i 20 de setembre de 2018. 
 
El mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va aprovar el preu públic de la 
matrícula acadèmica del curs,  que es va fixar en 90,50€. 
 
La realització de l’esmentat curs quedaria condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del 
Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de 1.357,50€, que permetrien la cobertura total de la 
despesa generada per l’activitat.  
 
Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de 
Màsters i Postgraus ha emès un informe, de data 30 de juliol de 2018,, mitjançant el qual 
informa que no s’ha arribat al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme la 
formació ja que, en concret, han formalitzat la inscripció 4 alumnes, nombre per sota del mínim 
establert (15 alumnes). 
 
Així mateix, la Junta de Govern va autoritzar una despesa en concepte d’honoraris de la 
col·laboració d’un docent extern a l’Institut del Teatre per un import de 800,00€ amb càrrec del 
vigent pressupost de l’Institut del Teatre.  
 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs de “Els públics com a 
eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació” com a títol propi de l’Institut 
del Teatre, s’ha considerat necessari alliberar la quantitat inicialment autoritzada en concepte 
de docència, en concret, 800,00 €.  
 
 
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, de data 18 d’abril de 2018 (núm. registre 
73/2018),  es va aprovar el curs de “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i 
comunicació” de l’Institut del Teatre. D’acord  amb el programa acadèmic, el curs s’impartiria el dia 19 i 20 
de setembre de 2018. 
 
Mitjançant el mateix acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre es va aprovar el preu públic de la 
matrícula acadèmica del curs, que es va fixar en 90,50€.  
 
D’acord amb la memòria econòmica que s’adjuntava a l’expedient, es va determinar que el curs 
s’autofinançaria, atès que les despeses directes i indirectes derivades d’aquesta activitat formativa serien 
compensades pels ingressos de les matrícules, i que la realització de l’esmentat curs quedaria 
condicionada a l’obtenció per part de l’Institut del Teatre, com a mínim, d’uns ingressos de MIL TRES-
CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.357,50€) que permetrien la cobertura 
total de la despesa generada per l’activitat. 
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Vist que un cop finalitzat el període de matriculació del curs esmentat, la Responsable de Màsters i 
Postgraus ha emès un informe, de data 30 de juliol de 2018, mitjançant el qual informa que no s’ha arribat 
al nombre mínim de matrícules per poder portar a terme dita formació ja que, en concret, han formalitzat la 
inscripció quatre alumnes, nombre per sota del mínim establert (4 alumnes). 
 
Vist que el mateix acord de la Junta de Govern  va autoritzar una despesa en concepte d’honoraris de la 
col·laboració d’un docent extern a l’Institut del Teatre per un import de VUIT-CENTS EUROS (800,00€) 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22618/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre (núm. 
assentament comptable 220180002456) 
 
Vist, per tant, que un cop coneixedors que no es portarà a terme el curs de “Els públics com a eix 
vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació”  de l’Institut del Teatre, s’ha considerat necessari 
deixar-lo sense efecte.  
 
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.-  DEIXAR SENSE EFECTE el curs de “Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació” de l’Institut del Teatre aprovat per acord de la Junta de Govern de data 18 
d’abril de 2018 (núm. registre 72/2018), d’acord amb el motius adduïts a la part expositiva del present 
dictamen.   
 
Segon.- NOTIFICAR a la Intervenció General i a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona el present 
dictamen per al seu coneixement i per als efectes que se’n derivin.”  
 
 
 
14. Dictamen que proposa aprovar la modificació de la composició de la 

Comissió de Gestió de la Formació de l’Institut del Teatre. 
 
El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient relatiu a l’aprovació de la modificació de la composició de 
la Comissió de Gestió de la Formació de l’Institut del Teatre. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 17 de desembre de 2014 (núm. 
registre 187/2014), es va aprovar el Nou Pla General de Formació de l’Institut del Teatre, en el 
qual s’estableix la creació de la Comissió de Gestió de la Formació, òrgan gestor dels plans 
de formació anuals de l’Institut del Teatre. 
 
Actualment, la composició de la Comissió de Gestió de la Formació és: 
 
Amb veu i vot 
 
− El/la Director/a General de l’IT. 
− El/la Coordinador/a Acadèmic/a o persona en qui delegui. 
− Un representant de la Secció de Desenvolupament i Processos. 
− El/la Director/a de l’ESAD. 
− El/la Director/a del CSD. 
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− El/la Director/a de l’EESA/CPD. 
− El/la Director/a de l’ESTAE. 
− Un representant de la Direcció de Serveis Culturals. 
− Un representant del Servei de Gestió i Administració 
− Un representant de les seccions sindicals de l’IT. 
− Un membre del Grup de Producció. 
 
Amb veu i sense vot 
 
− Un membre del Grup de Producció. 
 
Atès que el lloc de treball de Cap del Servei de Gestió i Administració està vacant, es 
considera apropiat modificar la composició de la Comissió de Gestió de la Formació en el sentit 
de substituir com a membre el/la representant del Servei de Gestió i Administració pel 
Gerent/a de l’Institut del Teatre o persona en qui delegui.   
 
En aquest sentit, es proposa MODIFICAR la composició de la Comissió de Gestió de la 
Formació de l’Institut del Teatre, en el sentit de substituir el/la representant del Servei de 
Gestió i Administració pel Gerent/a de l’Institut del Teatre o persona en qui delegui.  
 
 
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, de data 17 de desembre de 2014 (núm. registre 
187/2014), es va aprovar el Nou Pla General de Formació de l’Institut del Teatre, en el qual s’estableix la 
creació de la Comissió de Gestió de la Formació, òrgan gestor dels plans de formació anuals de 
l’Institut del Teatre. 
 
Posteriorment, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 15 de juny de 2016 (núm. 
registre 97/2016), es va modificar la composició de la Comissió de Gestió de la Formació de l’Institut del 
Teatre, establint la composició següent: 
 
Amb veu i vot 
 
− El/la Director/a General de l’IT. 
− El/la Coordinador/a Acadèmic/a o persona en qui delegui. 
− Un representant de la Secció de Desenvolupament i Processos. 
− El/la Director/a de l’ESAD. 
− El/la Director/a del CSD. 
− El/la Director/a de l’EESA/CPD. 
− El/la Director/a de l’ESTAE. 
− Un representant de la Direcció de Serveis Culturals. 
− Un representant del Servei de Gestió i Administració 
− Un representant de les seccions sindicals de l’IT. 
− Un membre del Grup de Producció. 
 
Amb veu i sense vot 
 
− Un membre del Grup de Producció. 
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Actualment, atès que el lloc de treball de Cap del Servei de Gestió i Administració està vacant, es 
considera apropiat modificar la composició de la Comissió de Gestió de la Formació en el sentit de 
substituir com a membre el/la representant del Servei de Gestió i Administració pel Gerent/a de 
l’Institut del Teatre o persona en qui delegui.   
 
Vist l’article 12 g) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta de 
Govern per aprovar el Pla d’actuació anual i els programes que se’n derivin. 
 
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. 
 
En virtut de tot això, a proposta de la Gerència i de la Direcció General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR la composició de la Comissió de Gestió de la Formació de l’Institut del Teatre, en el 
sentit de substituir el/la representant del Servei de Gestió i Administració pel Gerent/a de l’Institut 
del Teatre o persona en qui delegui. 
 
Segon.- En conseqüència, ESTABLIR la nova composició de la Comissió de Gestió de la Formació de 
l’Institut del Teatre, amb les modificacions introduïdes i que restaria de la manera següent: 
 

Amb veu i vot 
 
− El/la Director/a General de l’IT. 
− El/la Gerent/a o persona en qui delegui. 
− El/la Coordinador/a Acadèmic/a o persona en qui delegui. 
− Un representant de la Secció de Desenvolupament i Processos. 
− El/la Director/a de l’ESAD. 
− El/la Director/a del CSD. 
− El/la Director/a de l’EESA/CPD. 
− El/la Director/a de l’ESTAE. 
− Un representant de la Direcció de Serveis Culturals. 
− Un representant de les seccions sindicals de l’IT. 
− Un membre del Grup de Producció. 
 
Amb veu i sense vot 
 
− Un membre del Grup de Producció. 

 
Segon.- APROVAR el text refós del Pla General de Formació amb la modificació anteriorment esmentada, 
que s’adjunta com a Annex a aquest dictamen. 
 
Tercer.- FIXAR com a data d’efectes l’aprovació per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre. 
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ANNEX AL DICTAMEN, REFERIT A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL 
NOU PLA GENERAL DE FORMACIÓ DE L’INSTITUT DEL TEATRE.  
 
 

 
NOU PLA GENERAL DE FORMACIÓ DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE  

 
 

1. Presentació 
 

1.1 El Pla Estratègic de l’Institut del Teatre i la Formació: 
 

� Demandes formatives expressades al Pla Estratègic de l’Institut del Teatre 
� Els vectors transversals 

 
1.2 Nova situació dels estudis de l’Institut del Teatre 

 
 

2. Estructura del Pla de Formació 
 

2.1 Objectius: 
 

- D’on parteixen els objectius del Pla de formació: 
� Línies Estratègiques de l’Institut del Teatre 
� Canvis organitzatius 
� Noves necessitats derivades dels nous plans d’estudi 
� Normativa laboral de caràcter obligatori (Prevenció de Riscos Laborals i 

altres) 
� Canvis legislatius – docents i administratius- 
� Demandes internes 
� Altres situacions 

 
2.2 Estratègies d’intervenció: 
 

� Treball per Competències.  Treball per col·lectius i treball transversal 
� Gestió del coneixement  (Formació interna)  
� Formació a mida (externa vinculada a altres institucions formatives). 

 
2.3 Blocs formatius: 
 

� Pla d’acollida 
 
� Cultura Corporativa: 

- Missió 
- Visió 
- Valors 
- Línies estratègiques 
- ... 
 

� Cultura Organitzativa: 
- Reorganització Interna: -nous processos i circuits de treball; nous software...-.  
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- Adequació de productes/de serveis/d’oferta d’estudis 
- Millora de resultats 
- Sistema de qualitat 
- ... 
 

� Millora de la competència professional  
 

� Innovació i Recerca 
 

3. Recull i anàlisi de la necessitat formativa a l’Institut del Teatre 
 

� Com s’articula la demanda 
� Com es prioritza 
� Com es gestiona 
 

4. L’eina integrada de l’avaluació de la formació: 
 

4.1. L’avaluació com a garantia de qualitat 
 
4.2. L’avaluació vinculada a la progressió professional  
 
4.3. Factors a avaluar:  

 
� Planificar  
� Comunicar 
� Satisfer 
� Impactar 
� Transferir 
� Grau d’acompliment 
� Grau de resultats 
� Distribució dels recursos 

 
4.4. Acreditació de l’activitat formativa 

 
5. La gestió de la formació a l’Institut del Teatre: 
 

� Determinar la creació, si escau, de les estructures ad hoc. 
� Determinar les pautes dels circuits de la demanda de la 
    formació. 
� Determinar els criteris econòmics de repartiment del  

 pressupost per a formació. 
� Determinar les aliances amb altres institucions educatives. 
� Creació d’eines de gestió de la formació. 

 
6. Comunicació del nou Pla de Formació 
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1. Presentació 
 

1.1 Pla Estratègic de l’Institut del Teatre i la formació 
 

� Demandes formatives expressades al Pla Estratègic de l’Institut del Teatre 
 

Quan l’any 2006 l’Institut del Teatre (d’ara endavant IT) aprovà el seu primer Pla General de Formació ho 
feia tenint en compte el propi patrimoni, el seu bagatge - cultural, formatiu, de recerca, de conservació, de 
difusió i de creació en el camp de les arts escèniques-, ric i dilatat en el temps (faltava poc per a celebrar 
els 100 anys de vida de l’IT) tant dins com fora de Catalunya; el context social i educatiu; els reptes i les 
noves oportunitats que aquell moment decisiu plantejava a les universitats i als centres d’ensenyaments 
superiors artístics amb un nou marc normatiu que ens afectava de ple com va ser la creació de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior, amb els acords adreçats a tots els seus socis i fixada la convergència per al 
2010.  
 
Aleshores ens enfrontàvem doncs al propi replantejament dins el sistema educatiu, a la revisió i el 
redisseny dels plans d’estudi, a la discussió i l’acord sobre les competències professionals dels docents i  
a l’establiment i posada en marxa de la carrera professional docent com a reptes immediats que ens 
implicaven.  
 
Al gener del 2014 l’IT aprova i arrenca el Pla Estratègic de la institució per al període 2014-2017. El Pla 
Estratègic suposa un salt qualitatiu i oportú en la trajectòria de l’IT perquè repensa i consolida la seva 
missió i la seva visió i acorda uns objectius estratègics i uns objectius generals i específics guiats 
mitjançant cinc vectors transversals, amb actuacions concretes, cadascuna de les quals respon als 
objectius estratègics de la institució. 
 

“Missió 
L’Institut del Teatre és una plataforma destinada al conreu i renovació permanents de les arts 
escèniques i molt especialment de l’escena catalana, actualitzant i desenvolupant les funcions de 
docència, creació, recerca, conservació i difusió del patrimoni, sempre amb una voluntat 
innovadora 
 
Visió 
Posicionar nacional i internacionalment la institució com a líder i referent de 
l’ensenyament, la investigació i la difusió de les arts escèniques catalanes.” 

 
El Pla General de Formació de l’IT doncs, disposa d’una nova oportunitat per planificar i dissenyar la seva 
proposta formativa -adreçada als diversos col·lectius de la institució- partint de la feina feta i incorporant 
les noves propostes marcades al Pla Estratègic que afecten directament l’àmbit formatiu. 
 

� Els vectors transversals 
 

Per fer-ho disposem a més dels cinc vectors transversals que guien i integren la totalitat de les propostes 
expressades al Pla Estratègic de l’Institut del Teatre (d’ara endavant PEIT) i que han de ser posteriorment, 
i gràcies a la seva tipificació, una important eina metodològica per a l’avaluació integral de la formació: 
 

(I)  Innovació i Recerca  
(D) Docència i aprenentatge  
(O) L’organització i la gestió de recursos  
(V) Visibilitat  
(E) Excel·lència  
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1.2 Nova situació dels estudis de l’IT 
 
Quant a l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic (EESA/CPD): 
 

- Es consolida el seu projecte com a escola integrada d’estudis secundaris i artístics i d’any en any 
creix la demanda, que supera en escreix l’oferta. 

- Es perfila a com a conservatori de país que ha d’oferir de manera integral l’oferta artística en 
dansa en totes les seves etapes. 

 
Quant  a les escoles Superiors i situats de ple en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) : 

 
- Hem modificat i adequat els plans d’estudi de les dues escoles superiors, Escola Superior d’Art 

Dramàtic (ESAD) i Conservatori Superior de Dansa (CSD). 
- Hem acceptat la regla compartida bàsica dels títols universitaris adaptats a Bolonya: el crèdit 

europeu (ETCS). 
- Hem definit els perfils professionals adients per a cada titulació superior que ofertem a l’IT. 
- Hem revisat les titulacions inicials del nostre professorat i hem planificat, en els casos necessaris, 

els processos d’adequació. 
- Hem iniciat l’establiment de convenis de col·laboració amb les universitats per la creació i 

impartició de màsters i doctorats. 
 
Quant a l’escola Tècnica ESTAE: 
 

- Hem fet grans passes per aconseguir l’homologació dels nostres títols com a grau superior i el 
camí que resta ja no fa pujada. 

- Tenim consolidats uns estudis tècnics de qualitat i de gran inserció laboral. 
 

Som conscients alhora que han començat a arrencar nous estudis reglats que incorporen les arts 
escèniques als cicles formatius de grau superior i als batxillerats. Representen nous camps d’oferta 
formativa on generar propostes d’impartició per part de l’IT, o de coordinació amb aquelles institucions 
que les imparteixin. 
 
Assistim a més de manera creixent, a la diversificació de l’oferta d’estudis artístics: en aquests dos darrers 
anys s’ha diversificat i ampliat l’oferta d’aquests estudis de manera ràpida, tant pública com privada i en 
punts diversos del territori. En aquest marc, l’Institut del Teatre ha de continuar ser referent i ha de 
consolidar el seu lideratge. Per això cal formar-se, actualitzar coneixements, ser a l’avantguarda del que 
passa i on passa, i cal iniciar de manera decidida la recerca. 
Tot l’esforç esmerçat al llarg dels anys en la creació, la formació, la conservació, la innovació i la difusió 
de les arts escèniques és un actiu que cal fer present i visible socialment. 
 
 
2. Estructura del Pla de Formació 
 

2.1 Objectius: 
 

� D’on parteixen els objectius del Pla de formació 
 
Ara, passats 8 anys del primer Pla General de Formació de l’IT, comptem amb nous elements orientatius i 
analítics que ens ajuden a establir els ítems sobre els que necessitem assentar els fonaments d’aquest 
nou Pla. Els diversos àmbits formatius que aquí es concreten parteixen de: 
 

� Les Línies Estratègiques de l’IT 
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Que han estan concretades, aprovades i desplegades en accions específiques que cal dur endavant al 
llarg dels pròxims 4 anys, i que afecten sobretot la millora dels resultats, el sistema de qualitat i la 
projecció de la institució. 
 

� Els Canvis organitzatius 
Que necessàriament es deriven del PEIT, amb l’objectiu de la millora dels recursos, però també de 
l’optimització dels processos i dels resultats que perseguim des de la institució: la millora en la pràctica 
docent, en la qualificació professional de l’alumnat de l’IT; la millora en la prestació del servei, en l’atenció 
al públic, en la resolució positiva de les queixes i de les reclamacions; la superació de les dificultats en els 
hàbits de treball, el clima o les mancances en la comunicació interna.  
 

� Les Noves necessitats derivades dels nous plans d’estudi 
Que tenen a veure amb la formació permanent del professorat, la revisió i actualització dels continguts de 
les disciplines, la metodologia de treball, els processos d’avaluació cap a la qualitat total, els materials, els 
espais, la cultura relacional, el treball en equip, la preparació dels equips directius i sobretot amb 
l’excel·lència en els processos d’ensenyament – aprenentatge. 

 
� Normativa laboral de caràcter obligatori (Prevenció de Riscos Laborals i altres) 

Que determina legislativament l’obligatorietat de l’Institut del Teatre d’oferir formació en àmbits 
determinats, tot garantint la participació dels diversos sectors de treballadors de la institució i segmentat, 
si és el cas per especialitzacions, tasques de treball, responsabilitats i lloc de treball que s’ocupa, els 
continguts d’aquesta formació. Aquí també trobaríem els acords amb els sindicats i l’acompliment de la 
normatives específiques.  
 

� Canvis legislatius – docents i administratius- 
Que afecten els àmbits docents i de gestió així com el de serveis: normativa educativa, canvis en la 
normativa contractual, protecció de dades de caràcter personal, drets d’imatge, de propietat intel·lectual, 
nou software o explicatius. L’adequació al context socioeconòmic (que poden incidir en els canvis 
legislatius i en les obligacions que se’n deriven). 

 
� Demandes internes 

Dels comandaments envers els empleats, envers a si mateixos i a l’inrevés i  que poden passar per 
l’adequació dels productes, dels circuits i dels processos de treball i que comporten la necessitat 
d’actualitzar coneixements tècnics i qualitatius.  

 
� Altres situacions 

Entre les quals cal comptar amb les possibles urgències que precisen de capacitat de resposta econòmica 
i tècnica. 
 
2.2 Estratègies d’intervenció: 

 
� Treball per Competències. Treball per col·lectius i treball transversal 
 

Partim de les competències establertes a les diferents carreres professionals per als diversos perfils 
professionals dels treballadors de l’IT.  
 
La formació per competències, lligades als cinc vectors expressats al PEIT es pot programar per a 
determinats col·lectius i/o amb caràcter transversal:  
 

- Formació competencial tècnica i específica: Accions formatives adreçades a col·lectius concrets, en 
funció dels seus objectius i continguts:  

- Formació competencial qualitativa i/o corporativa:  Accions formatives adreçada a diversos 
col·lectius alhora:  

 
Aquestes dues fórmules permeten l’especialització i l’intercanvi. 
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�  Gestió del coneixement (Formació interna) 
  

Una de les estratègies d’intervenció a impulsar i afavorir és la gestió del coneixement: el saber acumulat 
en la institució en totes les disciplines i vessants que abastem. Aquest coneixement incorpora tant la 
totalitat  del mapa de processos de l’IT (estratègics, operatius i de suport), com la impartició de la 
docència. 
 
Es tracta de posar a l’abast de la institució la pròpia expertesa i de compartir la dels altres. Optimitzem així 
els recursos i els sabers, i propiciem la participació dels propis professionals en el procés formatiu dels 
companys.  
Aquesta formació interna ha de prendre cos doncs amb formadors interns. I aprofitant els recursos 
tecnològics dels què disposem, que ens permeten  una comunicació on time intra i interorganitzacions que 
necessàriament ens indueix a pensar en com aprofitar el cabdal de coneixements.  
 
Proposem generar noves arquitectures de participació i de gestió del coneixement que propiciïn 
l’intercanvi, la suma de sabers i la creació de nou coneixement: 

� Crear un entorn de formació contínua basada en la comunicació i la discussió entre professionals 
dels diversos sectors i serveis de l’IT.  

� Establir vincles d’intercanvi professional estables entre el professorat. 
� Disposar d’un espai de treball i formació on acordar els criteris per a l’elaboració dels plans docents, 

les programacions, els sistemes d’avaluació o qualsevol altre aspecte pedagògic. 
� Disposar d’un espai de treball i formació on analitzar, valorar,  i millorar qualsevol tipus de processos i 

protocols. 
� Facilitar respostes àgils i diverses a les demandes i dubtes que puguin sortir en la pràctica 

professional docent o administrativa. 
 

� Formació a mida (externa vinculada a altres institucions formatives) 
 

Aquesta estratègia formativa té un caràcter més estàndard en el format -que no necessariament en el fons 
i en els continguts-. Es tracta d’aquell conjunt d’intervencions formatives que cal organitzar amb la 
participació d’altres entitats formatives, o de formadors, ja sigui per l’expertesa, l’especialització o 
l’actualització que ens cal en determinades disciplines. 
 
 
Dues vessants d’actuació 

- El conjunt d’accions formatives que organitzarem des de l’IT. 
- La participació en el conjunt d’accions formatives organitzades per la 

Direcció de Serveis Formatius de la Diputació de Barcelona.  
 
Tot i disposar d’un Pla General de Formació propi a l’Institut, és important continuar amb la nostra 
participació al Pla Estratègic de Formació (PEF) de la Diputació de Barcelona: afavoreix l’intercanvi amb la 
resta de professionals de l’organització, ens fa visibles, ens permet optimitzar i compartir recursos i 
eixample el nostre camp de coneixements. 
 
Actualment disposem de la borsa de proveïdors en matèria de formació de la Diputació de Barcelona. 
També de la pròpia borsa de proveïdors amb els que hem treballat fins ara, així com dels convenis de 
col·laboració amb diverses universitats i escoles superiors artístiques.  
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� Cultura Corporativa: són les característiques pròpies a través de les quals l’organització vol 

ser reconeguda i percebuda i que configuren la forma d’actuar de la institució. 
� Qualitatives: condicions i aptituds professionals, orientades a la qualitat, o amb la manera 

d’actuar o relacionar-nos amb altres persones o institucions.  
� Tècniques: relacionades amb el coneixement tècnic de cada professió, amb les 

especificitats de cada perfil professional. Per exemple aquelles vinculades de manera 
específica amb les funcions i rols docents. 
 

- 2.3 Blocs formatius: 
 

Integren les Finalitats: 
- La formació proposada a l’IT per al seu personal ha de ser una eina estratègica que 

permeti la millora de la pràctica professional encaminada cap a l’excel·lència.  
- L’adquisició de les competències professionals fins al nivell més elevat de definició, 

segons s’expressa en les diferents carreres professionals vertebrades per als diversos 
col·lectius de l’IT: Carrera Professional Docent, Carrera Professional de Suport a la 
Docència i  la  Carrera Professional per a la resta de personal. 

- La promoció de l’aprenentatge col·laboratiu i la gestió compartida del coneixement. 
- La incentivació dels grups de recerca i d’investigació. 

 
� Pla d’acollida 

 
Inclou tant l’atenció personalitzada de les persones que s’incorporen per primer cop a la institució, com 
l’acollida d’aquelles persones que -tot i prestant ja serveis a l’IT- passen a formar part d’un altre equip de 
treball o a desenvolupar tasques de comandament i/o responsabilitat. 
 
Aquesta bloc de formació pot tenir un format virtual o semi presencial. Disposem a l’IT de plataformes 
suficients on penjar-la i fer-la interactiva, acompanyat d’alguna sessió presencial per aclarir dubtes i 
presentar els diversos equips de treball de la institució, si fos necessari.  
 
Pot contenir formació sobre: 

- Estructura organitzativa i equips de treball 
- Processos i circuits interns 
- Tècniques instrumentals i aplicatius 
- Normativa laboral 
- Prevenció de riscos laborals 
- ... 
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Àmbit competencial Accions formatives a desenvolupar Col·lectiu/s 
Orientació de serveis a la 
ciutadania/alumnat 

- Comunicació i tracte personal Personal PAS 

 
Organització i gestió de recursos 
interns 

- Gestió per processos 
- Protecció de dades de caràcter personal 
- Organització d’actes 

 
Personal PAS/ Professorat 

 
Procediment administratiu i 
jurisprudència 

- Contractació, regulació jurídica 
- Expedient sancionadors 
- Adjudicació d’obres i contractes 
- PRL 
 

 
Personal PAS 

 
 

� Cultura Corporativa 
 

Aquest bloc està integrat per les activitats formatives de caràcter transversal adreçades a tots els 
col·lectius de l’IT. Es treballen doncs els valors corporatius, que entesos en clau de la Missió, la Visió i les 
línies estratègiques del PEIT, queden clarament expressats:  
 
· Compromís: 

- Pertinença a l’organització 
- Treball en equip 
 

· Agilitat: 
- Economies d’escala i sinèrgies entre les unitats de l’IT com a tret 
distintiu de la Institució. 
- Receptivitat envers les aportacions dels altres 
 

· Innovació: 
- Millora continua i innovació – Recerca i investigació 
- Creació de valor 
- Excel·lència i innovació pedagògica i artística 
 

· Transparència: 
- Integritat dels seus treballadors 
- Escolta activa 
- Visibilitat a la pròpia institució 
- Visibilitat amb la professió 
- Visibilitat nacional i internacional 
- Assertivitat 

 
· Responsabilitat individual, compromís col·lectiu. Responsabilitat social Corporativa: 

- Orientació a la satisfacció dels nostres usuaris i de la nostra  
   societat 
- Orientació a la satisfacció en el treball de totes les persones que  
   formen part de l’IT 
- Feina ben feta 
- Excel·lència en qualitat 
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Àmbit competencial Accions formatives a desenvolupar Col·lectiu/s 
 
 
Desenvolupament de 
funcions directives de 
comandament 
 

- Orientació a Resultats. 
- Motivació i treball en equip, 

resolució de conflictes i resolució de problemes. 
- Direcció de persones, conducció 

de reunions, gestió eficient del temps. 
- Planificació i organització del 

treball de l’equip. 

 
 
 
Tranversal: Tots 

 
Persuasió i influència 
 

- Tècniques i estratègies d’intervenció. 
- Tècniques i estratègies de negociació. 

 
Tranversal: Tots 

 
Presa de decisions 

- Anàlisi de problemes. 
- Mapes conceptuals. 
 

 
Tranversal: Tots 

 
Orientació de serveis a la 
ciutadania/alumnat 

- Imatge corporativa. 
- Ètica del servei públic. 
- Habilitats emocionals i comunicatives en la 

prestació dels serveis. 

 
Tranversal: Tots 

 
Qualitat i efectivitat en el 
treball 

- Models de qualitat. 
- Planificació i organització del propi treball. 

 
Tranversal: Tots 

 
TICs i Ofimàtica  

- Eines 2.0. 
- Treball al núvol. 
- Visualització de la informació. 
- Xarxes socials corporatives. 

 
Tranversal: Tots 

 
Procediment administratiu i 
jurisprudència 

- Propietat intel·lectual. 
- Protecció de dades de caràcter personal. 
- Procediment administratiu. 
- Règim jurídic de les administracions públiques. 
- Responsabilitat patrimonial. 

 
 
Tranversal: Tots 

 
� Cultura Organitzativa 

 
Les activitats formatives d’aquest bloc volen incidir en la millora de la pràctica professional diària.  
Treballaran sobre: 

- la planificació i la coordinació entres serveis 
- la resolució òptima del resultat dels processos i circuits interns 
- l’aplicació o actualització de nou software 
- les adaptacions legislatives i normatives 
- l’adequació de productes, de serveis, d’oferta d’estudis... 
- la reorganització Interna: nous equips, nous serveis... 
- els sistemes de qualitat 

 
Àmbit competencial Accions formatives a desenvolupar Col·lectiu/s 

 
 
 
Qualitat i efectivitat en el 
treball 
 

- Anàlisi i Millora de processos i 
circuits. 

- Habilitats en el desenvolupament 
del lloc de treball. 

- Desenvolupament personal i 
professional. 

- Tècniques i eines de millora 
continua. 

- Treball en equip. 

 
 
 
Tranversal: Tots 
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Gestió de projectes i 
programes 

- Direcció i gestió de projectes. 
- Elaboració d’indicadors per a l’avaluació. 
- Elaboració de memòries de gestió. 
- Instruments i tècniques de recollida d’informació. 

 
 
 
Tranversal: Tots 

 
Organització i Gestió de 
recursos interns.  
 

- Necessitats formatives: anàlisi i 
detecció. 

- Planificació i gestió de la formació. 
- Responsabilitat social corporativa 

(RSC). 

 
 
Tranversal: Tots 

 
 
Documentació i arxiu 

- Accés a la informació. 
- Avaluació i transferència. 
- Gestió de documents i fons 

(eficiència, rendibilitat, seguretat jurídica). 
- Classificació . 

 
 
Tranversal: Tots 

 
 
TICs i Ofimàtica 

- Excel, Access; Acrobat i PDF Creator; Outllok... 
- Moodle; aplicatius atenció a l’alumnat i al 

professorat. 
- Escriptoris digitals: entorns personalitzats 

d’aprenentatge 

 
 
Tranversal: Tots 

 
� Millora de la competència professional  
 

Treballarem en aquest bloc els continguts relacionats amb les disciplines pròpies de cada col·lectiu i de 
cada lloc de treball. Són les competències tècniques, que en el cas del professorat inclouen la majoria de 
competències docents, a banda de les pròpies de cada disciplina o especialitat.   
 

Àmbit competencial Accions formatives a desenvolupar Col·lectiu/us 
Docència i Tutoria: 
 
-  Encàrrec docent 
- Planificació i organització 

de la tasca docent 
- Tutoria 
- Saber avaluar 

Elaboració de plans docents 
 
Planificació de l’acció docent: seqüències de progressió 
conceptuals didàctiques, metodològiques. 
 
Planificació del procés d’avaluació: criteris, eines 
d’observació, correcció d’estratègies, retroacció... 
 
Tutoria: aspectes psicològics, acadèmics, personals, 
socials d’orientació i acompanyament professional. 

 
 
 
 
 
 
Professorat 

Direcció de centres. 
 
- Orientació a resultats 
- Participar en la gestió del 

centre 
- Treballar en equip 

Identificació de tasques, objectius i concentració de 
prioritats. 
 
Compromisos de millora i pla d’acció. 
 
Assumpció de responsabilitats; repartiment de rols i de 
tasques. 
 
Organització dels processos oficials i sistemàtics de 
gestió del curs acadèmic. 
 
Eines de direcció eficient i eficaç; estils de comunicació; 
agenda; delegació, treball en equip... 
 

 
 
 
 
 
 
 
Professorat 
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Creació: 
 
- Saber comunicar 
- Utilitzar significativament 

les noves tecnologies 
- Equilibri i confiança 

personal 

Elements essencials dels processos de comunicatius: 
què, com a qui. Preparar i guionitzar intervencions. 
 
Nous model relacionals, de processament i de concepte: 
TICs. 
 
Dilemes i incerteses de la professió 
 
Tècniques de coneixement i creixement personal 

 
 
 
 
Professorat 

Especialització i 
perfeccionament: 
 
- Equilibri i confiança 

personal 
- Encàrrec docent 

 
 

 
Nous llenguatges 
 
Metodologies 
 
Tècniques 
 
Manteniment 
 

 
 
 
Professorat 

 
� Innovació i Recerca 
 

Tots els aspectes formatius que han de permetre l’arrencada de grups de recerca formalment constituïts.  
 

Àmbit competencial Accions formatives a desenvolupar Col·lectiu/us 
Investigació: 
 
- Aprenentatge permanent 

i innovació 
- Innovació i recerca 
- Compromís ètic 

 

 
- Conèixer l’elaboració de protocols i  
procediments, la cerca d’eines, la cerca de partners, 
d’ajuts, de recursos en general. 
 
- Instal·lacions i instruments  de recerca. 
 
- Direcció i supervisió de projectes. 
 
- Supervisió i formació d’investigadors. 
 
- Saber comunicar 
... 

 
 
 
 
 
Professorat 

 
 
3. Recull i anàlisi de la necessitat formativa  a l’IT 

 
� Com s’articula la demanda 
- En concordança amb els objectius i línies estratègiques de la institució.  

 
- Comptant amb els diversos col·lectius de la institució i amb els responsables d’aquests 

col·lectius:  
 

o Serveis de Gestió 
o Serveis Culturals 
o Serveis Educatius 
 

(Escoles; Centres Territorials; MAE; Servei, Seccions, Unitats i Grups). 
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� Com es prioritza 
 
- Dotant les escoles, els Centres, el Museu de les Arts Escèniques (MAE), el Servei, les Seccions, 

les Unitats i els Grups de les eines de prioritizació necessàries per fer una valoració acurada. 
Eines que elaboraran els òrgans d’elaboració i de gestió de la Formació. La priorització de 
l’activitat formativa ha d’anar sempre en consonància amb la consecució dels objectius 
estratègics expressats i definits al PEIT. 

 
� Com es gestiona 
 
- A través del circuit per a la participació en la formació que posaran en marxa els òrgans 

d’elaboració i de gestió de la Formació, i que indicaran -mitjançant uns criteris acordats- el protocol 
d’actuació. 

 
4. L’eina integrada de l’avaluació de la formació 
 
4.1 L’avaluació com a garantia de qualitat 
 
L’avaluació de les diverses pràctiques professionals a l’IT: la pràctica docent artística, la dels serveis de 
gestió i la dels serveis culturals, és del tot rellevant si volem orientar-nos a la millora i al canvi i ens ha de 
servir de palanca per a la pressa de decisions. Però a més, la formació i l’avaluació es necessiten 
mútuament, perquè només fent possible els processos d’avaluació fem possible alhora l’augment de 
l’eficàcia, formen part doncs, de la mateixa estratègia.   
 
Tal com indica l’AQU (Agència de Qualitat Universitària) i com fa ella mateixa, cada institució ha 
d’assegurar la qualitat de les activitats que desenvolupa, perquè és una valor essencial per garantir la 
credibilitat de l'entitat i la confiança que en el cas de l’IT hi ha dipositat  la Diputació de Barcelona, les 
entitats educatives, l’alumnat i la ciutadania. 
Així doncs la implantació de la qualitat és una decisió estratègica (tal com s’expressa al PEIT) que ha de 
permetre millorar contínuament les activitats que emprenem, entre elles la formació. 
 
4.2 L’avaluació vinculada a la progressió professional  
 
Les  propostes formatives competencials han d’estar lligades a les diverses propostes de carrera 
professional existents a l’IT en concordança amb els instruments legislatius que regulen les seves 
estructures.  
Aquesta avaluació ha d’estar orientada a la progressió professional, i ha de tenir en compte el patrimoni 
professional personal de cadascun dels treballadors/ores de la institució. 
 
Les carreres professionals que tenim actualment a l’IT, Carrera professional Docent (CPD); Carrera 
Professional del personal de Suport a la docència (CPI), més la Carrera Professional de la Diputació de 
Barcelona són  models que integren tots els processos relacionats amb el desenvolupament professional i 
amb l’assoliment de les competències professionals, docents i de suport a la docència per implementar-
ho:   

- la formació continuada,  
- les eines de provisió i selecció  
- l’avaluació de caràcter holístic 

 
D’aquesta manera el model d’avaluació emprat en la formació connecta i reverteix directament en 
l’avaluació de les carreres professionals. 
 
Pel que fa als models de Carrera Professional dissenyats a l’IT per al personal docent i per al personal de 
suport a la docència cal destacar:  

- Que ofereixen un desenvolupament professional diversificat i flexible. 
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- Que ambdues permeten la promoció en itineraris diversos (dos per a la CPD i tres per a 
la CPI). 

- Que són models que afavoreixen tant la iniciativa institucional com la individual, 
permetent la integració i la implicació en una organització i en un equip de treball que 
comparteixen fites i objectius. 

 
4.3 Factors a avaluar:  
 

� Planificar  
� Comunicar 
� Satisfer 
� Impactar 
� Transferir 
� Grau d’acompliment 
� Grau de resultats 
� Distribució dels recursos 

 
El quadre de comandaments i els seus indicadors són indispensables per avaluar el pla de formació en 
tota la seva extensió i sempre des de l’òptica dels objectius competencials proposats des de 
l’organització. 
 

AVALUACIÓ 
 
 
COMUNICAR: 
 
Nivell d’informació i 
comunicació de l’acció 
formativa 

 
- Capacitat comunicativa de la institució. 
- Nombre de participants a les propostes formatives. 
- Nivell d’implicació dels caps com a prescriptors de formació. 
- Participació i implicació dels diversos col·lectius. 
 
 

 
 
 
 
 
PLANIFICAR: 
 
Planificació de l’acció 
formativa 

 
- Vinculació del pla formatiu amb la visió, missió i objectius estratègics de 

la institució. 
- Relació entre els objectius que es persegueixen i les activitats 

desenvolupades.  
- Tipus, seqüència i progressió dels continguts formatius. 
- Processos d’elaboració. 
- Modalitats formatives i grau d’adequació als destinataris. 
- Reconeixement del pla per part dels implicats (posicionament positiu o 

negatiu; avantatges, mancances...) 
 

 
 
SATISFER: 
 
Nivell de satisfacció de 
l’usuari de la formació 

 
- Millora de la pràctica docent:Coneixents teòrics i pràctics, relacionals i de 

comunicació. 
- Aplicabilitat dels coneixements adquirits a la pràctica docent. 
- Expertesa del formador/a. 
- Adequació del material, de l’espai o dels recursos oferts. 
 

 
 
IMPACTAR: 
 
 
 

 
- Sobre la institució: actualització i millora dels continguts acadèmics i de 

la pràctica docent; de l’atenció general – secretaria, consergeria, 
biblioteca....- 

 
- Sobre el grau de satisfacció de l’alumnat: millora dels recursos físics i 
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Impacte de la formació al lloc 
de treball 

materials del centre,  de la informació que reben, de la didàctica, de les 
activitats docents... 

- Sobre les àrees de coneixement: actualització, incorporació de 
conceptes, mètodes, pràctiques etc. 

- Sobre la creació de grups de recerca o d’investigació. 
 

 
 
TRANSFERIR: 
 
Nivell de transferència del 
coneixement dins les escoles 
de l’IT 

 
- Mesura del nombre, sistema i transparència de transferència del 

coneixement: 
Projectes d’aplicació 
Sessions formatives internes 
Mentories i tutories entre companys 
Memòries de les accions formatives realitzades. 
 

 
 
ACOMPLIR: 
 
Grau i nivell de  
l’acompliment 

 
Adequació d’un procés per a l’acompliment:  
 
- Revisió i control de l’assistència a les activitats formatives. 
- Control dels sistema de transferència del coneixement i del grau 

d’acompliment. 
 

 
 
 
RESULTATS: 
 
Grau de resultats de la 
formació 

 
- Nombre de comunicacions presentades  per un departament i/o escola. 
- Presència a Internet  d’un departament, una escola i/o del seu 

professorat.  
- Nombre de publicacions del  professorat, dels departaments o de les 

escoles. 
- Nombre de comunicacions a jornades, congressos etc. 
 

 
 
RECURSOS: 
 
Distribució dels recursos 

- Equilibri entre col·lectius docents. Relació entre pressupost destinat i 
recursos aconseguits.  

- Distribució del recursos formatius en relació a la formació estratègica de 
la institució: 

         Relació entre cost i millora de les competències  
         docents. 
 

 
4.4 Acreditació de l’activitat formativa  
 
Tota l’activitat formativa s’acreditarà mitjançant certificat de participació. Per fer-ho és necessari un mínim 
d’assistència del 80%.  
Aquesta acreditació s’integrarà de manera automàtica en el currículum formatiu i, per al personal docent, 
a més, en el currículum vitae de cada treballador/a de l’IT i formarà part dels requisits establerts a les 
diverses convocatòries de Carrera Professional tot contribuint al desenvolupament i a la progressió 
professional.  
A les diverses bases dels processos s’establirà el barem de puntuacions de les activitats formatives 
realitzades. 
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5. La gestió de la formació a l’IT 

 
� Determinar la creació, si escau, de les estructures ad hoc. 

 
Per a la gestió del Nou Pla General Formació de l’Institut del Teatre: 
 

- Estructura tècnica i administrativa per a la gestió de les propostes formatives, des la formulació 
de les mateixes, l’elaboració del pressupost, la contractació de formadors, creació d’indicadors 
de qualitat, fins a la realització: equip de producció i formació, que actuarà en col·laboració amb 
la Secció de Desenvolupament i Processos i amb la de Gestió Econòmica per a la tramitació 
administrativa. 

- Òrgans de participació, amb representació dels diversos sectors de l’IT que validi les propostes i 
en faci de noves, realitzi el seguiment, el control de l’adequació pressupostària, i fiscalitzi 
l’actuació (Consell de Direcció i Comissió per a la formació). 

 
� Determinar les pautes dels circuits de la demanda de la Formació 

 
Les peticions formatives poden tenir principalment tres fonts de demanda: 
 

- A proposta de la Direcció General o de la Gerència de l’IT per donar resposta a les necessitats 
formatives derivades de PEIT. 

- A proposta dels caps dels diversos col·lectius de l’IT per a donar resposta a les necessitats 
formatives disciplinars tècniques i/o pedagògiques.  

- A proposta personal de cada treballar/ora de l’IT per a donar resposta a una necessitat tècnica 
en relació al lloc de treball que s’ocupa o com a desenvolupament i promoció professional. Les 
demandes formatives de tipus personal sempre han d’anar acompanyades del vist i plau del cap 
immediat. 

- L’estructura tècnica i administrativa per a la gestió de les propostes formatives precisarà el circuit 
i generarà els formularis específics. 

 
� Determinar els criteris econòmics de repartiment del pressupost per a formació 

 
Un cop creada la Comissió per a la formació, aquest farà la tasca d’aglutinar les demandes formatives i 
les necessitats dels diferents col·lectius de l’Institut del Teatre, i l’elevarà al Consell de Direcció, que 
actuarà com a impulsor i coordinador del Programa de Formació i proposarà graelles de repartiment de 
pressupost en funció dels objectius del PEIT. 

 
� Determinar les aliances amb altres institucions educatives 
 
- Es manté la relació amb la Direcció de Serveis Formatius de la DIBA per a la gestió i la 

participació en el PEF i en el bloc de Formació a Mida. 
- Tenim establerts convenis de col·laboració amb les Universitats (Universitat de Barcelona, 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya que permeten la mútua 
col·laboració en l’àmbit de la formació permanent.  

- Tenim també convenis de col·laboració establerts amb altres escoles artístiques superiors 
(Escola Superior de Música de Catalunya...) que han de fer possible la generació de plans 
formatius per al professorat que sumin en actuacions i qualitat educativa. 

- Estem en conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que obre 
la porta a la participació dels docents de l’IT en la seva proposta de formació del professorat. 

 
Creació d’eines de gestió de la formació 

 
- Per a la Planificació i organització de l’oferta formativa  
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- Per als circuits de demanda i de participació 
- Per a l’elaboració i gestió de pressupostos 
- Per a la gestió contractual i administrativa 
- Per a la gestió de recursos 

 
L’estructura tècnica i administrativa per a la gestió de les propostes formatives generarà les eines, crearà 
les plantilles model i els protocols per a la realització de cadascuna de les fases del procés de gestió. 
 
6. Comunicació del nou Pla de Formació 
 
Es presentarà el nou Pla de Formació de l’IT a tots els col·lectius de treballadors de la institució. 
 
Circuit de presentació 
 
Acte oficial a la sala auditori: 

 
- Presentació  a càrrec del Director/Gerent de l’Institut del Teatre 
- Lliurament de la documentació amb el resum de la proposta 
 

Tramesa personalitzada a tot el personal d’IT: 
 

- Documentació amb el resum de la proposta formativa que es lliurarà a cadascun dels 
treballadors  

 
Presentació per sectors: 

 
- A través dels caps dels diferents col·lectius que integren IT: 

Direcció de MAE, Caps de secció, caps d’unitats 
Direccions d’escoles, Direccions de Centres Territorials 
Directors de Departament, Caps d’Especialitat 
 

Mitjans electrònics i interactius de l’IT: 
 

- Intranet de l’IT 
- Correu electrònic 

 
Difusió de les primeres activitats formatives del Nou Pla General de Formació de l’Institut del 
Teatre  

 
- Elaboració del circuit de distribució de les ofertes i establiment de la periodicitat. 
- Elaboració de la fitxa informativa singular per a cada oferta o grups d’ofertes d’accions 

formatives, amb el detall de la proposta, les dates de realització i el període de preinscripció. 
- Difusió de l’oferta a través dels canals previstos: informació de l’oferta formativa  a través dels 

Caps corresponents, informació personalitzada mitjançant el correu electrònic. 
- Un cop informada l’oferta als col·lectius interessats, s’obre un període de preinscripció. El procés 

i el mecanisme per fer-ho quedarà fixat per l’equip de producció i de formació. 
- La confirmació i en el seu cas la denegació de places es realitza de manera personalitzada, 

mitjançant el correu electrònic, o per qualsevol altre canal que es pugui considerar.  
 

PROPOSTA DELS ÒRGANS DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ DE L’IT 
 
1. CONSELL DE DIRECCIÓ 
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El Consell de Direcció és el responsable màxim del Pla General de Formació de l’Institut del Teatre (d’ara 
endavant PGFIT). 
El disseny, l’organització i el desenvolupament de la proposta formativa anual seran elevats al Consell per 
part de la Comissió de Gestió de la Formació. 
 
Són funcions del Consell de Direcció respecte del Pla de Formació: 
 

- Actuar com a impulsor i coordinador del Programa de formació anual.  
- Traçar les línies estratègiques dels plans anuals de formació. 
- Aprovar els criteris per a la distribució dels recursos pressupostaris del PGFIT. 
- Aprovar el Projecte de formació anual del PGFIT, a proposta del Consell de Gestió de la 

Formació. 
- Fer el seguiment del Pla de formació anual. 
- Exercir el control del procés de tota la proposta formativa. 
- Retre comptes, avaluar i aprovar la memòria.  

 
Composició del Consell de Direcció 
 
La que preveuen els Estatuts de l’IT 
 
2. COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ 
 
La Comissió de gestió de la Formació és l’òrgan gestor dels plans de formació anuals de l’IT.  
S’encarrega de dissenyar, organitzar, planificar i desenvolupar la proposta formativa anual, que elevarà al 
Consell de Direcció per a la seva aprovació. 
 
Són funcions de la Comissió de gestió de la Formació: 
 

- Elaborar la proposta formativa anual a partir de la detecció de necessitats formatives segons els 
diversos col·lectius de l’IT. 

- Elaborar el pressupost i fer la proposta de distribució econòmica per àmbits d’actuació (amb els 
conseqüents Blocs formatius i Vectors a treballar), en aplicació dels criteris establerts pel Consell 
de Direcció.  

- Organitzar els circuits de participació. 
- Proposar els criteris per a la priorització i la distribució de recursos 
- Revisar les sol·licitud de formació i aprovar o denegar les mateixes seguint els criteris establerts.   
- Fer el seguiment de les accions formatives.  
- Elaborar i aprovar els indicadors de qualitat de la formació.  
- Avaluar l’acció formativa anual 
- Elaborar la memòria anual i elevar-la a l’aprovació del Consell de Direcció. 
- Totes aquelles que li siguin delegades per el Consell de Direcció.  

 
2 La Comissió per a la Gestió de la Formació farà les delegacions que  consideri oportunes per a la 
seva implementació. La Comissió per a la gestió de la Formació informarà periòdicament als membres del 
Consell de Direcció de les resolucions adoptades. 
 
3 En cas de denegació de qualsevol de les sol·licituds presentades, el Consell de Gestió de la 
Formació informarà la persona interessada de la possibilitat de recórrer a la instància superior 
responsable (Gerència i Direcció General), i la instància superior informarà puntualment de la resolució 
presa en dita instància, per prendre les mesures oportunes per a la resolució definitiva de la sol·licitud.  
 
4 Composició de la Comissió de Gestió de la Formació 
 
Amb veu i vot 
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− El/la Director/a General de l’IT. 
− El/la Gerent/a o persona en qui delegui. 
− El/la Coordinador/a Acadèmic/a o persona en qui delegui. 
− Un representant de la Secció de Desenvolupament i Processos. 
− El/la Director/a de l’ESAD. 
− El/la Director/a del CSD. 
− El/la Director/a de l’EESA/CPD. 
− El/la Director/a de l’ESTAE. 
− Un representant de la Direcció de Serveis Culturals. 
− Un representant de les seccions sindicals de l’IT. 
− Un membre del Grup de Producció. 
 
Amb veu i sense vot 
 
− Un membre del Grup de Producció. 
 
3. SECRETARIA DE LA COMISSIÓ DE GESTIÓ DE LA FORMACIÓ 
 
La Secretaria de la Comissió de gestió de la formació recau en el Grup de Producció, que s’encarrega 
d’implementar l’acció formativa anual de l’Institut del Teatre. 
 
Les seves funcions són: 
 

- La contractació d’entitats formadores. 
- La preparació de les demandes de condicions de requeriments administratius (IAE, declaració 

responsable, etc). 
- La tramitació administrativa (pressupostos, factures, documents AD’s etc.). 
- La reserva de vols, allotjaments i dietes en els casos escaients. 
- La rebuda de sol·licituds de formació i la seva tramitació. 
- La reserva i preparació d’espais i materials per a la realització de la formació. 
- La informació als participants sobre l’aprovació o desestimació de les sol·licituds. 
- L’acreditació dels participants a les accions formatives. 
- L’elaboració d’informació, documentació i material per a les reunions de la Comissió de gestió de 

la formació. 
- La secretaria de les reunions de la Comissió de gestió de la formació 
- L’elaboració i el control pressupostari. 
- L’elaboració, seguiment i buidatge de les avaluacions de l’activitat formativa. 
- L’elaboració de la memòria formativa anual. 
- Totes aquelles que li siguin delegades per la Comissió de gestió de la formació.  
- L’elaboració de l’acta de la Comissió de la Gestió de la Formació 

 
CIRCUIT DE SOL·LICITUDS DE FORMACIÓ 
 
Pot sol·licitar accions formatives tot el personal de l’Institut del Teatre, independentment de la seva 
situació administrativa.  
L’acció formativa integra tres àmbits, cadascun dels quals ha d’estar identificat com a: 
 

• Accions formatives d’àmbit Estratègic: venen definides per la Direcció/Gerència de l'Institut del 
Teatre, les quals s’elevaran al Consell de Direcció.  

• Accions formatives d’àmbit Específic: afecten a un col·lectiu de persones, o a una persona que 
representi un col·lectiu. Les línies i les propostes a desenvolupar venen donades per: 
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o Consell d’Estudis Superiors / Departaments 
o Coordinació Acadèmica 
o Direccions de les escoles 
o Direccions dels centres territorials 
o Serveis Culturals 
o Coordinació d’Instrumentistes 
o Servei de Gestió i Administració  
 

• Accions formatives d’àmbit Personal són aquelles propostes de caire més personal que es 
sol·liciten a títol individual.  

 
Camps i àmbits de formació 
Les sol·licituds de formació poden abastar tots aquells que siguin adients al lloc de treball i estiguin en 
concordança amb els paràmetres establerts per a l’assignació i autorització d’accions formatives tant 
d’àmbit Específic com d’àmbit Personal. 
Els cursos d’idiomes reben un tractament diferenciat i s’inclouen dins de l’àmbit estratègic. El procediment 
serà establert pel Consell de Direcció i en concordança amb les directrius de la Corporació. 
 
Nombre de sol·licituds  
Es poden presentar les que es consideri necessàries, tot i que inicialment el nombre màxim d’accions 
formatives de cada àmbit vindrà determinat pels criteris següents: 

1. S’estableix la unitat d’acció formativa en una convenció de 20 hores, ja que majoritàriament 
les propostes de cursos es mouen, en les seves opcions més reduïdes, en aquestes quantitats. 

 
2. Es modulen els límits màxims en clau de forquilles, per especificitat d’àmbit formatiu 

(estratègic, específic i personal). També s’hi introdueix el factor de modalitat virtual, cada cop 
més freqüent.  

 
ÀMBIT TIPOLOGIA NOMBRE HORES 

 
Estratègic 

Presencial 3 Màxim 60 
Semipresencial 4 Màxim 80 
Virtual 4-5 Màxim 100 

 
Específic 

Presencial 3-5 Màxim 100 
Semipresencial 2 Màxim 40 
Virtual 2-3 Màxim 60  

 
 
Personal 

Presencial 2 Màxim 40 
Semipresencial 2 Màxim 40 
Virtual 2 Màxim 40   

 
Presentació de sol·licituds  
Les sol·licituds es presentaran amb una antelació mínima de 20 dies hàbils a la data d’inici de l’acció 
formativa. 

1. Definició de l’àmbit de formació: accions formatives d’àmbit específic o accions formatives 
d’àmbit personal.  

2. Complementació del formulari de sol·licitud en la seva totalitat: entitat/empresa que imparteix el 
curs, calendari, cost econòmic, horari, etc. excepte en els casos en que la Comissió de la gestió 
de la formació serà l’encarregada de buscar l’entitat formadora i organitzar el curs, en els que 
caldrà indicar-ho a la sol·licitud.1 

                                                      
1 En cas de sol·licituds d’accions formatives d’àmbit específic adreçades a persones 
concretes, la petició haurà d’anar acompanyada del formulari de sol·licitud 
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3. Inclusió a la sol·licitud del programa del curs i tota aquella informació que permeti i faciliti 
l’avaluació de la petició.  

4. Conformitat del cap immediat, autoritzant la petició mitjançant signatura.  
5. Preinscripció anticipada si escau, per part de l’interessat/da qui s’encarregarà de fer-la amb 

l’antelació suficient per tal de reservar plaça. També serà l’interessat/da qui, en cas que la seva 
sol·licitud no sigui aprovada i que declini fer-se càrrec personalment del cost del curs, doni de 
baixa la seva preinscripció.  

6. Presentació de la sol·licitud (imprès original degudament signat)  a la Secretaria de la Comissió 
de gestió de la formació. 

 
Avaluació de les sol·licituds 
El Consell de Direcció de l’Institut del Teatre faculta a la Comissió de gestió de la formació a dur a terme 
el seguiment de les accions formatives. 
La Comissió de gestió de la formació es reuneix un cop al mes, tot i que, en casos excepcionals, es 
programen reunions extraordinàries.  
Un cop estudiades les sol·licituds, serà la Secretaria de la Comissió de gestió de la formació qui enviarà 
al/la interessat/da un correu electrònic informant de la seva aprovació o desestimació. Aquesta notificació 
es farà amb antelació suficient per tal que l’interessat/da pugui realitzar les gestions oportunes. 
En cas d’aprovació de la sol·licitud, i sempre que l’acció formativa tingui lloc fora de l’Institut del Teatre, 
el/la interessat/da haurà de seguir el procediment establert per justificar l’absència al lloc de treball (full 
d’incidències).   
En cas de desestimació d’accions formatives en les que el sol·licitant hagi realitzat una preinscripció, i 
sempre i quan l’interessat/da declini fer-se càrrec personalment del cost del curs, caldrà que sigui el 
mateix sol·licitant qui doni de baixa la seva preinscripció. En cas que aquesta comunicació no es realitzi, 
serà el/la l’interessat/da qui haurà d’abonar les despeses de matrícula i/o inscripció.  
 
Despesa i pagament de l’activitat formativa 
1. Si es tracta d’accions formatives d’àmbit específic, l’Institut del Teatre es fa càrrec del cost total 
d’aquestes accions. 
2. Si es tracta d’accions formatives d’àmbit personal es seguirà un escalat d’ajuts econòmics a definir per 
la Comissió de gestió de la formació segons l’assignació de la partida pressupostària anual. 
3. Quan les accions formatives d’àmbit específic tinguin lloc fora de Barcelona, l’Institut del Teatre es farà 
càrrec de gestionar les reserves i abonar les dietes i despeses de locomoció. En la resta de supòsits, 
aquestes despeses corren a càrrec del sol·licitant.  
4. La Secretaria de la Comissió de gestió de la formació es fa càrrec de la tramitació de les reserves 
d’avió, d’allotjament i de les dietes. 
 
Certificació de l’activitat formativa 

• Accions formatives organitzades per l’Institut del Teatre  
L’assistència acreditada a un mínim del 80% de la durada del curs donarà lloc a un certificat. La 
Secretaria de la Comissió de gestió de la formació s’encarregarà de lliurar-la als/les 
interessats/interessades, llevat dels casos, en què el certificat es pugui descarregar de manera 
personalitzada de forma telemàtica.  
 

• Accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona 
L’assistència acreditada d’acord amb el programa de cada curs donarà lloc a un certificat. El certificat de 
les accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona, s’hauran de descarregar de l’aplicatiu 
GESTFORMA. Una còpia de l’acreditació del curs s’haurà de lliurar a a la Secretaria de la Comissió de 
gestió de la formació.  
 

• Accions formatives externes 

                                                                                                                                                            
d’assistència degudament signat per cadascuna de les persones interessades a 
participar-hi. 
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Els/les assistents a accions formatives externes obtindran directament de l’entitat formadora el 
corresponent certificat d’assistència/aprofitament. Un cop rebut haurà de lliurar l’original i una còpia a la 
Secretaria de la Comissió de gestió de la formació.  
El compromís  dels participants en accions formatives externes a l’IT és la transferència dels 
coneixements obtinguts al seu lloc de treball, seguint els paràmetres que establirà per a cada curs la 
Comissió de gestió de la formació entre els quals l’aportació de memòries, materials formatius, fitxes 
resum, píndoles  formatives, etc.   
Així mateix els sol·licitants es comprometen a assistir a aquelles accions formatives que els han estat 
aprovades. En cas d’impossibilitat per causes de força major, els sol·licitants notificaran aquesta 
circumstància a la Secretaria de la comissió de gestió de la formació. 
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SOL·LICITAR 

ACTIVITAT FORMATIVA 
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Programa del curs  
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15. Dictamen que proposa informar i elevar a l’òrgan competent de la Diputació 
de Barcelona la  modificació de la tarifa de taxes i preus públics de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 

 
El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient relatiu a informar i elevar a l’òrgan competent de la 
Diputació de Barcelona la  modificació de la tarifa de taxes i preus públics de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
El Gerent exposa les modificacions que es proposa introduir. Bàsicament indica el Sr. 
Roig, es tracta de l’eliminació de preus de cursos amb específics que ja no es tornaran 
a programar. I també, s’afegeixen els nous preus dels cursos  que s’estan preparant, 
tot indicant el seu desglossament entre l’import i l’IVA. Això, clar en els preus públics i 
no pas en les taxes. 
 
 
MODIFICACIONS PROPOSADES A LA TARIFA VIGENT: 
 

MODIFICACIÓ DE LA TARIFA DE TAXES 
 
1. DOMINI PÚBLIC 
 

Utilització d’espais 
 

Les modificacions proposades que afecten al contingut de la taxa per a la utilització d’espais a 
l’Institut del Teatre, sense practicar cap increment, als paràgrafs ubicats sota el punt 14.3, 
són les següents: 
 

• S’afegeix el concepte de “despeses extraordinàries”, a petició de la Intervenció 
Delegada, per delimitar de forma clara que les despeses a imputar per aquest concepte 
com a despesa addicional en el moment de procedir a la cessió d’espais seran les 
considerades com a extraordinàries dins del conjunt d’àmbits observats: vigilància, 
suport tècnic, neteja, subministraments, materials o altres. No es derivaria, per tant, 
una imputació de despesa extra relacionada amb una utilització pautada que tingui la 
consideració de normalitzada pels protocols establerts a l’Institut del Teatre dins de 
l’àmbit de la cessió d’espais. 

 
• S’afegeix un nou redactat com el que segueix “per més de 8 hores o menys de 3 

hores”, a petició de la Secció de Recursos Tècnics, per poder oferir la possibilitat de 
cedir espais de forma excepcional en determinades situacions i   per fraccions horàries 
completes, que siguin d’interès per a l’Institut del Teatre i que actualment no tenen 
cobertura al redactat aprovat a la tarifa vigent. 

 
2. SERVEIS I ACTIVITATS 
 

I. Servei administratius. Curs acadèmic 2018-2019 2019-2020 
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La proposta de modificació afecta a l’encapçalament de l’apartat de les taxes per serveis i 
activitats epígraf I. Serveis administratius de l’actual tarifa annexa a l’ordenança fiscal de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit de modificar la referència del curs 
escolar, mantenint els mateixos imports, per al curs 2019-2020. 

 
II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2018-2019 2019-2020 

 
La proposta de modificació afecta a l’encapçalament de l’apartat de les taxes per serveis i 
activitats epígraf II. Ensenyaments reglats de l’actual tarifa annexa a l’ordenança fiscal de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit de modificar la referència del curs 
escolar, mantenint els mateixos imports, per al curs 2019-2020. 

 
MODIFICACIÓ DE LA TARIFA DE PREUS PÚBLICS 

 
Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris) 
 
S’actualitza la relació de preus públics de cursos ja aprovats per la Junta de Govern de l’Institut 
del Teatre durant l’any 2018. 
 
S’inclou la referència normativa a l’exempció de l’IVA en l’annex de la tarifa de preus públics 
epígraf I. Ensenyaments no reglats. 
 
Es considera procedent efectuar una  actualització de la tarifa de preus públics per 
Ensenyaments no reglats  aprovats per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre, introduint el redactat que es detalla: 
 
“...     

 
Aquests imports estan exempts d’IVA segons la Llei 37/1992 art. 20.1.9 de 29 de 
desembre, d’aprovació de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 

  EUR 
1. Postgrau de les Arts Escèniques i Educació:  
Matrícula 1.320,00 
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de 
data 19/04/2017) 

 

  
 EUR 
2. Curs d’Arts Escèniques i Psicodrama (segona edició): CURS 2016-
2017 

 

Matrícula 272,80 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de 
data 21/09/2016) 

 

  
 EUR 
3. Curs d’acompanyament musical del moviment en les arts escèniques:  
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Matrícula 113,70 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de 
data 18/05/2016) 

 

 EUR 
4. Cursos jornades de dansa estiu ENDANSA’IT:  
  
- En Dansa Clàssica  
Matrícula 130,00 
  
- En Dansa Contemporània  
Matrícula 149,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de 
data 17/05/2017, modificat per Decret data 13/07/17 núm. 955/17 curs en Dansa 
Contemporània i anul·lat curs en Dansa Espanyola per la Junta Govern de data 22/11/17) 

 

  
 EUR 
5. Formació de Dansa en Xarxa en les tres especialitats:  
Matrícula 135,00 
  
- Curs de formació en Dansa Clàssica  
- Curs de formació en Dansa Contemporània  
- Curs de formació en Dansa Espanyola  
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de 
data 11/10/2017) 

 

  
 EUR 
6. Curs Tècnic de nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu 
(on line). Edició 2017: 

 

Matrícula 207,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
15/02/2017 i modificat per la Junta de Govern de data 19/04/17) 

 

  
 EUR 
7. Curs de Narratives de la realitat virtual:  
Matrícula 135,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
11/10/2017) 

 

  
 EUR 
8. Curs Escenotècnia: Processos de la maquinària escènica  
Matrícula 173,00 
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(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
19/04/2017) 

 

  
 EUR 
9. Cursos Stage Internacional de Dansa:  
Matrícula  
  

- Un curs 120,00 
- Dos cursos 180,00 
- Tres cursos 220,00 

  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de 
data 19/07/2017) 

 

  
  EUR 

1. Curs Tècnic de nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu 
(on line). Edició 2018: 

 

Matrícula 207,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
24/01/2018) 

 

  EUR 
2. Postgrau de les Arts Escèniques i Educació 2018-2019:  
Matrícula 
 

1.450,00 

(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de 
data 14/03/2018) 

 

 EUR 
3. Curs Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització 
d’espectacles en viu: 

 

Matrícula 194,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
14/03/2018) 

 

 EUR 
4. Curs Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i 
comunicació: 

 

Matrícula 90,50 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
18/04/2018) 

 

 EUR 
5. Curs Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball:  
Matrícula 90,50 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
18/04/2018) 
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 EUR 
6. Curs La distribució de productes culturals:  
Matrícula 150,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
18/04/2018) 

 

 EUR 
7. Curs La màgia de les patines sobre el vestuari escènic:  
Matrícula 40,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
18/04/2018) 

 

 EUR 
8. Curs Composició i acompanyament musical per a dansa i arts 
escèniques a partir de la pràctica interdisciplinària: 

 

Matrícula 205,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
16/05/2018) 

 

 EUR 
9. Curs ENDANSA’IT 2018 Dansa:  
Matrícula 245,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
16/05/2018) 

 

 EUR 
10. Curs ENDANSA’IT 2018 Teatre Musical:  
Matrícula 235,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de data 
16/05/2018) 

 

 EUR 
11. Cursos Stage Internacional de Dansa:  
Matrícula  
  

- Un curs 150,00 
- Dos cursos 210,00 
- Tres cursos 290,00 

 
Activitats teatrals 
 
En aquest apartat s’ha desglossat l’import de l’IVA dels preus públics d’aquest epígraf, 
sense modificar els imports anteriors. Només s’ha introduït DUES COLUMNES més (una, 
l’import sense IVA i, una altra, amb l’import de l’IVA). 
 
 
 



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

 

 
 

Activitats de la Jove Companyia IT Dansa 
 
D’igual manera, en aquest apartat s’ha desglossat l’import de l’IVA dels preus públics d’aquest 
epígraf, sense modificar els imports anteriors. Només s’ha introduït DUES COLUMNES més (una, 
l’import sense IVA i, una altra, amb l’import de l’IVA). 
 
Serveis Tècnics 
 
En aquest apartat, s’ha ajustat la tipologia dels Serveis tècnics a les diferents categories 
professionals dels perfils del personal que presta aquests serveis (Responsable, Oficial i Ajudant) i 
s’ha desglossat l’import de l’IVA dels preus públics d’aquest epígraf, sense modificar els 
imports anteriors. 
 
Activitats festivals 
 
En aquest apartat, també s’ha desglossat l’import de l’IVA dels preus públics d’aquest epígraf, 
sense modificar els imports anteriors. Només s’ha introduït DUES COLUMNES més (una, l’import 
sense IVA i, una altra, amb l’import de l’IVA). 
 
Venda de productes promocionals 
  
En aquest apartat, també s’ha desglossat l’import de l’IVA dels preus públics d’aquest epígraf, 
sense modificar els imports anteriors. Només s’ha introduït DUES COLUMNES més (una, l’import 
sense IVA i, una altra, amb l’import de l’IVA). 
 
El Sr. Altayó demana la paraula i anuncia la seva abstenció per les mateixes qüestions 
ja reiterades en nombroses ocasions. Es remet als comentaris esmençats en els 
anteriors anys, davant aquesta mateixa Junta de Govern, fent especial referència al 
Batxillerat artísitc. 
 
 
La Junta de Govern aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Altayó, el dictamen de 
la Presidència i adopta els acords següents: 
 
“Atesa la necessitat de modificar la tarifa de Taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en allò que 
afecta a l’apartat de Domini Públic, epígraf I. Utilització d’espais, i a  l’apartat Serveis i activitats, epígrafs I. 
Serveis administratius. Curs acadèmic 2019-2020 i II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2019-2020. 
 
Atesa la necessitat de modificar la tarifa de Preus públics de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, en 
allò que afecta a l’epígraf I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris), II. Activitats teatrals, III. 
Activitats de la Jove Companyia de Dansa, IV. Serveis tècnics, V. Activitats festivals i VII. Venda de 
productes promocionals. 
 
Atès que la Gerència de l’Institut del Teatre ha revisat i presentat les memòries econòmiques de les 
propostes de modificació de la tarifa de taxes i preus públics de l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
Vist el que estableixen els articles 20 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLLRHL), aprovat pel RDL. 2/2004, de 5 de març. 
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Atès que, d’acord amb l’article 33.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, correspon al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació de les Ordenances. 
Atès que, d’acord amb la Refosa 1/2018, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona de 9 de juliol de  2018 (núm. 7048/2018) i publicada en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona (BOPB) el 11 de juliol, és la Presidència de la Diputació de Barcelona qui té la 
competència per aprovar els preus públics unitàriament inferiors a 1.000,00 € i que, d’acord amb la 
mateixa, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona pot aprovar els preus públics superiors a 
1.000,00 €. 
 
Vist l’article 12 k) dels vigents Estatuts de l’Institut del Teatre que assigna a la Junta de Govern la 
competència d’adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de competències reservades al 
Ple i a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
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 

A C O R D S  
 
Primer.- INFORMAR I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa de taxes de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, segons Annex I que s’adjunta: 
 
Domini Públic 

• I. Utilització d’espais 
 

Serveis i Activitats 
• I. Serveis administratius. Curs acadèmic 2019-2020 
• II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2019-2020 
 

Segon.- INFORMAR I ELEVAR a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona la modificació de la 
tarifa de preus relativa als preus públics unitàriament superiors a 1.000,00 € de les activitats i serveis 
gestionats per l’Organisme Autònom Institut del Teatre, que es detallen a l’Annex I que s’adjunta: 
 

• III. Activitats de la Jove Companyia de Dansa 
 
Tercer.- INFORMAR I ELEVAR a la Presidència de la Diputació de Barcelona la modificació de la tarifa de 
preus relativa als preus públics unitàriament inferiors a 1.000,00 € de les activitats i serveis gestionats per 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, que es detallen a l’Annex I que s’adjunta: 
 

• I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris) 
• II. Activitats teatrals 
• IV. Serveis tècnics 
• V. Activitats festivals 
• VII. Venda de productes promocionals 

 
Quart.- DONAR trasllat a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, la Tresoreria i a la 
Secretaria Acadèmica de l'Institut del Teatre dels anteriors acords als efectes de la seva tramitació.”  
 
 
 



   
 
  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 REFERIT A INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR A 
L’ÒRGAN COMPETENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA SEVA 
APROVACIÓ DE LES TAXES I DELS PREUS PÚBLICS PRESTATS PER A L’INSTITUT DEL 
TEATRE. 

 
ORDENANÇA FISCAL. TAXES DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

 
Fonament i naturalesa 
 
Article 1 
En ús de les facultats que concedeixen els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que 
disposen els articles 132.1, 20.3 i 20.4, en relació amb els articles del 15 al 19, del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, aquesta Diputació estableix les taxes de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic provincial, en 
el cas de l’ús d’espais, i la prestació de serveis o la realització d’activitats pels serveis 
administratius, els ensenyaments reglats, les assegurances escolars, els drets de reproducció 
de documents i béns, la reproducció de documentació i l’obtenció de documents. 
 
Fet imposable 
 
Article 2 
Constitueix el fet imposable de les taxes l’ús dels espais dels teatres Ovidi Montllor i Estudi, 
Espai Scanner, vestíbul, aules, plató, auditori, atri, sala d’edició de vídeo, laboratori 
d’enregistrament d’àudio, espais dels centres del Vallès i d’Osona; la prestació de serveis 
administratius per l’expedició i tramitació de certificats i títols, duplicats i exàmens 
extraordinaris, ensenyaments reglats, assegurances escolars, drets de reproducció de 
documents i béns, per drets d’imatge de l’edifici, per fotografiar i per filmar; la reproducció de 
documentació per fotocòpies, impressions, imatges digitals, suports per ser utilitzats en les 
reproduccions, i les reproduccions del fons documental amb finalitats lucratives, audiovisuals 
propis, tramesa de documents, còpies de documents i préstec interbibliotecari a centres 
d’Espanya i centres estrangers. 
 
Subjectes passius 
 
Article 3  
1. Són subjectes passius de les taxes en concepte de contribuents les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària (LGT): 

 
a) A favor de les quals s’atorguin les llicències d’ocupació, o les que es beneficiïn de 

l’aprofitament, si és que es va procedir sense l’autorització corresponent. 
 

b) Les que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis o les activitats que 
constitueixen el fet imposable. 

 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a la Diputació. 
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Responsables 
 
Article 4 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
LGT i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic provincials (Ordenança general). 
En els casos de menors d’edat, són responsables del deute tributari i estan obligats a satisfer 
les obligacions tributàries els pares, els tutors o altres persones legalment responsables. 
 
2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos en la LGT. 
 
Beneficis fiscals  
 
Article 5 
1. En el pagament de les taxes es reconeixeran els beneficis fiscals expressament previstos en 
les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals. 

 
2. En matèria d’exempcions, bonificacions i reduccions s’aplica el que figura a les tarifes 
annexes a aquesta Ordenança. 
 
3. L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligats a pagar les taxes per 
la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als 
serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que interessin 
immediatament la seguretat ciutadana o la defensa nacional. 
 
Quota tributària 
 
Article 6 
1. La quota tributària és la que figura a la tarifa annexa a aquesta Ordenança, on es poden 
contenir especificitats del seu articulat. 
 
2. L’import de les taxes previstes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic provincial es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la utilitat 
derivada de l’esmentada utilització o aprofitament, si els béns afectats no fossin de domini 
públic. 
 
3. Si s’utilitzen procediments de licitació pública, l’import de la taxa es determina pel valor 
econòmic de la proposta sobre la qual recau la concessió, autorització o adjudicació. 
 
4. Tret que l’estudi econòmic corresponent no justifiqui una altra cosa, per determinar l’import 
de la taxa es parteix del valor de mercat del terreny de domini públic que s’ocupi. Aquest valor 
no ha de ser necessàriament el que figura a l’inventari provincial, sinó que, a l’empara del que 
es disposa en l’article 21.1.a) del TRLRHL, pot ser, a criteri de la Diputació, el valor cadastral 
de la zona, el que s’ha pagat per expropiacions a la mateixa zona, el que deriva de peritatges 
de tècnics de la corporació o d’agents de la propietat immobiliària, etc. 
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5. En general, l’import de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat 
no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti 
o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda.   
 
Meritació 
 
Article 7  
1. La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir: 
 

a) Quan s’inicia la utilització privativa o l’aprofitament especial, moment que a aquest efecte 
s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, si ha estat sol·licitada, o 
quan s’inicia la prestació del servei o la realització de l’activitat, encara que en ambdós 
casos la Diputació pot exigir el dipòsit previ total o parcial de l’import. 
 

b) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, que no es portarà a 
terme o tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent. 

 
2. En particular, quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació del domini públic 
local pels casos previstos a la tarifa annexa, s’ha de dipositar l’import de la taxa corresponent. 
 
3. Quan s’ha produït la utilització privativa o l’aprofitament especial que regula aquesta 
Ordenança sense sol·licitar la llicència, la meritació de la taxa té lloc a l’inici de l’ús o 
aprofitament. 
 
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o 
el dret a la utilització o l’aprofitament del domini públic no es presta o no s’exerceix, es 
retornarà l’import corresponent. 
 
5. En els casos d’ocupació del domini públic que s’estenen a diversos exercicis, l’acreditació té 
lloc l’1 de gener de cada any, excepte en els casos d’inici o cessament en l’ocupació. 
 
Liquidació 
 
Article 8 
1. Nascuda l’obligació de tributar, es confecciona la liquidació corresponent, que s’ha de 
notificar al subjecte passiu. 

 
2. L’Institut del Teatre pot exigir les taxes en règim d’autoliquidació. 
 
Règim de declaració 
 
Article 9 
1. L’Administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que 
consideri necessàries per saber el grau real d’utilització de l’aprofitament i fer les 
comprovacions oportunes. 
 
En cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions, 
l’Administració pot efectuar liquidacions per estimació, a partir de les dades que posseeixi i de 
l’aplicació dels índexs adients. 
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2. L’Administració, tret que hi hagi normes específiques que ho prohibeixin, pot suspendre 
l’aprofitament especial si els subjectes passius incompleixen l’obligació d’aportar les 
declaracions o dades sol·licitades, si obstaculitzen les comprovacions o si no satisfan les 
quotes vençudes, sens perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats. 
 
3. Si les taxes no es satisfan al seu venciment, l’Administració pot exigir, a més de les quotes 
vençudes, els interessos de demora, d’acord amb LGT i l’Ordenança general. 

 
Article 10 
1. Per al pagament de la taxa, l’organisme pot establir períodes de venciment mitjançant el 
reglament del servei o per acords de caràcter general. 
 
2. Si no s’ha establert explícitament, quan es tracta de prestació de serveis de tracte successiu, 
el venciment és l’últim dia del trimestre natural; si el cobrament s’ha de fer per ingrés directe, el 
venciment es produeix en el moment de la notificació; en altres casos, en el moment del 
requeriment del pagament. 
 
La gestió de la recaptació de la taxa regulada en aquesta Ordenança fiscal es pot encomanar 
íntegrament a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Una vegada exhaurida la via de cobrament en període voluntari, es procedirà al cobrament per 
via executiva. 
 
Infraccions i sancions 
 
Article 11  
Tot allò que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries i a les sancions corresponents 
està subjecte al que disposen la LGT i l’Ordenança general. 
 
Indemnitzacions per la destrucció o el deteriorament del domini públic 
 
Article 12 
Pel que fa a les responsabilitats que es deriven de la destrucció o el deteriorament del domini 
públic local, s’està subjecte al que disposen el TRLRHL i l’Ordenança general. 
L’Institut del Teatre cobrarà a l’obligat de la taxa l’import del desperfecte i els costos de la 
gestió administrativa que se’n deriven. 
 
Concessió o autorització d’aprofitaments especials 
 
Article 13 
1. Si es tracta de l’ús privatiu de béns de domini públic (entenent com a ús privatiu l’ocupació 
directa o immediata d’una porció de domini públic que en limiti o n’exclogui la utilització per part 
dels altres interessats) de caràcter continuat o d’un ús que comporta la transformació o la 
modificació del domini públic, la taxa ha de ser objecte de concessió.  
 
2. Les concessions, partint de l’import de tarifa, s’adjudiquen mitjançant concurs segons la 
normativa del reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret del Consell Executiu 
de la Generalitat 336/1988, de 17 d’octubre, i la normativa reguladora de la contractació dels 



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

 

 
 

ens locals. Amb caràcter supletori és d’aplicació el Reglament de béns de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 12 de juny.  
 
3. En la resta de supòsits, l’atorgament de concessions o autoritzacions d’aprofitaments 
especials correspon a l’òrgan que tingui atribuïda la competència. 
 
Disposició final 
La present Ordenança fiscal, que ha estat modificada per acord provisional del Ple de la corporació 
en sessió que va tenir lloc el ......... i que ha quedat definitivament aprovada en data ........., regeix a 
partir de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà 
vigent fins que es modifiqui o derogui expressament. 
 

ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 
TARIFA DE TAXES 

 
DOMINI PÚBLIC    
   
I. Utilització d’espais    
  EUR 
1. Teatre Ovidi Montllor   

1.1. Per ½ jornada- 5h  2.014,17 
1.2. Per dia- 8h  3.222,67 

2. Teatre Estudi   
2.1. Per ½ jornada- 5h  1.007,09 
2.2. Per dia- 8h  1.611,34 

3. Espai Scanner   
3.1. Per hora  163,48 
3.2. Per dia- 8h  1.307,84 

4. Vestíbul del teatre   
4.1. Per hora  150,00 
4.2. Per dia- 8h  1.200,00 

5. Aules de moviment   
5.1. Senzilla:   

• Per ½ jornada- 3h  90,36 
• Per dia- 8h  240,97 

5.2. Doble:   
• Per ½ jornada- 3h  151,06 
• Per dia- 8h  402,83 

5.3. Teòrica, per hora  40,16 
5.4. Informàtica. Per dia (2 aules)  604,86 

6. Plató   
6.1. Per dia   

• Per ½ jornada- 5h  839,74 
• Per dia- 8h  1.343,59 

7. Auditori   
7.1. Per hora  113,18 
7.2. Per dia- 8h  905,44 

8. Atri. Per dia -8h   
8.1. Publicitat  2.014,17 
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8.2. Cinematografia  805,66 
8.3. Representació escènica  1.208,50 
8.4. Muntatge  402,83 

9. Sala d’edició de vídeo. Per hora  70,59 
10. Laboratori enregistrament àudio. Per hora  40,16 
11. Sala Maria  Plans (Centre del Vallès)   

• Per ½ jornada- 5h  378,04 
• Per dia- 8h  604,86 

12. Aula 34 (Centre del Vallès)   
• Per hora  30,12 
• Per dia- 8h  240,97 

13. Teatre Laboratori (Centre d’Osona)   
• Per ½ jornada- 5h  503,54 
• Per dia- 8h  805,66 

14. Aules (Centre d’Osona)   
14.1. Aules 1 i 4   

• Per hora  30,12 
• Per dia- 8h  240,97 

14.2. Aula 2   
• Per hora  12,17 
• Per dia- 8h  97,36 

14.3. Aula 3   
• Per hora  15,21 
• Per dia- 8h  121,70 

 
Els imports detallats a l’epígraf anterior no inclouen les despeses extraordinàries que es puguin causar 
per vigilància, suport tècnic, neteja, subministraments, materials o altres conceptes, les quals aniran a 
càrrec del sol·licitant, inclosos els impostos corresponents, segons el detall que li serà presentat en 
protocol ad hoc. El suplement per les esmentades despeses es determinarà i s’aplicarà en funció dels 
metres quadrats, de les hores i conceptes que intervenen en la utilització de l’espai. 
Els usuaris de l’Institut del Teatre signaran el protocol que els sigui exigible, segons la naturalesa de 
l’acte i les condicions en què se celebri. 
Els anteriors imports no inclouen els suplements a carregar per les despeses individuals extraordinàries 
que es puguin causar en la utilització dels espais per hores extres en serveis de vigilància, en suport 
tècnic, neteja, subministraments, materials, en estris musicals, elèctrics, electrònics o altres conceptes 
que seran facturats, d’acord amb la legislació vigent, al usuari de l’espai segons es desprengui del preu 
resultant del corresponent contracte d’adjudicació del licitador amb l’Institut del teatre. 
 
En el cas de les aules de moviment serà possible cedir la utilització d’espais entre mitja jornada (3 
hores) i jornada completa (8 hores), per fraccions d’hora, aplicant un preu proporcional. 
 
Es podrà acceptar la cessió d’espais per més de 8 hores o menys de 3 hores en una mateixa jornada, per 
fraccions horàries complertes. En aquest cas s’aplicarà el preu hora derivat del càlcul proporcional. 
 
Si l’Institut del Teatre rep sol·licituds d’utilització d’espais singulars (bar, hall entrada principal, hall 
entrada -2, pàrking, passadís S2, zona càrrega, etc.), que es troben fora del catàleg detallat a la tarifa, 
s’aplicarà un preu hora de: 
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         .  Fins 200 m2                                                                                              0,64 €/hora m2 
         .  Més de 200 m2                                                                                         0,37 €/hora m2 
 
La utilització d’espais singulars s’ha d’autoritzar per resolució de l’òrgan competent on s’identifiqui 
l’espai i la superfície cedida, el temps d’utilització i es quantifiqui l’import de la taxa que resulta a pagar. 
 
Tarifes reduïdes 

- La taxa per a la utilització d’espais de l’Institut del Teatre per part d’entitats públiques o institucions, 
empreses privades i/o persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats científiques, 
acadèmiques, de divulgació cultural, coincidents amb objectius de l’Institut del Teatre, es merita 
reduïda en el 50% del seu import, sempre i quan s’hagi signat un conveni de col·laboració aprovat 
per l’òrgan competent.  
 

Supòsits de no subjecció 
 

- Quan l’activitat estigui coorganitzada amb l’Institut del Teatre, i així s’acrediti per resolució de 
l’òrgan competent, no serà exigible la taxa.  
 

- Les entitats públiques i institucions, o entitats privades sense afany de lucre no estaran 
subjectes a la taxa d’utilització d’espais per a la realització d’activitats de caràcter social, 
sempre que s’acrediti, per resolució administrativa de l’òrgan competent, la concurrència 
d’aquests requisits. 
 

- Els sindicats amb representació a l’Organisme Autònom Institut del Teatre o bé la Diputació de 
Barcelona, no estaran subjectes a la taxa per realitzar l’activitat sindical pròpia de la Corporació. 

 
A la taxa d’espais se li aplicaran els impostos que corresponguin segons la legislació vigent. 
 
 
 
SERVEIS I ACTIVITATS 

  

   
I. Serveis administratius. Curs acadèmic 2019-2020   
  EUR 
1. Expedicions   

1.1. Certificats d’expedient acadèmic i trasllat de matrícula o expedient  23,50 
 

1.2. Altre certificacions  10,63 
 
2. Tramitacions    

2.1. Títol superior Art Dramàtic i Títol Superior de Dansa  29,61 
2.2. Títol professional de Dansa  23,39 
2.3. Altres  16,91 
2.4. Reexpedició (expedició de duplicats)  6,55 



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

 

 
 

2.5. Títol de Màster Oficial  32,72 
2.6. Gestió matrícula i d’expedient:    

2.6.1. Gestió matrícula i d’expedient anual estudis de grau  67,83 
2.7. Segons i successius estudis superiors de grau a l’Institut del Teatre  

(preu del crèdit de tot el grau amb un 40% d’increment)    
3. Duplicat carnet estudiant  4,25 
   
   
II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2019-2020  
   
 EUR EUR (*) 
1. Matrícules   

1.1. Prova d’accés 95,00 47,50(*) 
1.2. Dansa, grau professional:   

- Curs: 1.190,58 595,29(*) 
 
L’import de la matrícula del curs podrà fraccionar-se i ajornar-se de la següent 
manera: 

 
• El 60% de l’import de la matrícula durant el període del 15 al 31 de juliol 

abans de l’inici del curs acadèmic. 
• El 20% de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació 

bancària durant el mes de gener. 
• El 20% restant de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant 

domiciliació bancària durant el mes de març. 
 
En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del 
cobrament dels interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats. 

 

 

- Assignatures:   
   

• Prova extraordinària 6è curs 55,59  
• Assignatura per finalització d’estudis oficials. Preu hora 1,69  
• Sense efectes acadèmics, Per hora 10,62 -- 
• Assignatura completa de formació continuada, per hora 8,33 -- 
• Descompte per matrícula d’honor= 
      nombre d’hores x 0,60 EUR 

 

   
1.3. Batxillerat en arts: modalitat arts escèniques   

- Pagament mensual 150,00 75,00(*) 
   

1.4. Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic:   
- Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System) 32,18 16,09(*) 
   
L’import de la matrícula dels estudis de grau podrà fraccionar-se i ajornar-se de la 
següent manera: 

 
• El 60% de l’import de la matrícula s’haurà d’abonar entre el mes de juliol i 
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el mes de setembre. 
• El 20% de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant domiciliació 

bancària durant el mes de gener. 
• El 20% restant de l’import de la matrícula es satisfarà mitjançant 

domiciliació bancària durant el mes de març. 
 
En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del 
cobrament dels interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats. 

 
• En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme la 

cancel·lació de la matrícula de l’alumne, amb la consegüent pèrdua dels 
efectes acadèmics de la mateixa, sempre que l’alumne no acrediti, 
mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda de 
vulnerabilitat per manca de recursos econòmics. 

• La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional de 20€, 
en concepte de devolució i despeses de gestió, sempre que l’alumne no 
acrediti, mitjançant informe de serveis socials, una situació sobrevinguda 
de vulnerabilitat per manca de recursos econòmics. 

• Descompte per matrícula d’honor, es descomptarà al curs següent la 
quantitat resultant de multiplicar el nombre de crèdits de l’assignatura amb 
matrícula d’honor del preu del crèdit. 

• A l’import del crèdit ECTS per segona matrícula se li aplicarà un coeficient 
al preu de 1,5.  

• A l’import del crèdit ECTS per tercera matrícula i següents se li aplicarà un 
coeficient al preu de 1,8.  

• Reconeixement de crèdits per activitats, s’aplicarà el 25% del preu unitat 
de crèdit ECTS vigent a l’Institut. 

• Reconeixement, transferència i validació de crèdits, s’aplicarà el   25% del 
preu de crèdit ECTS vigent a l’Institut. 

• Assignatura sense efectes acadèmics = nombre crèdits ECTS x preu crèdit 
x 1,25 per alumnes externs (alumnes I. Teatre el preu general del crèdit) 

• Mòdul d’assignatura sense efectes acadèmics = nombre de crèdits x preu 
crèdit x 3. (alumnes I. Teatre x 1,5) 

 
2. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle   

2.1. Prova d’accès 137,02 68,51(*) 
2.2. Matrícula (preu per crèdit): 57,00 28,50(*) 

   
• L’import de la matrícula s’abonarà en dos pagaments per semestre, cadascun 

del 50% de l’import a satisfer, que es faran efectius, el primer al formalitzar la 
matrícula i el segon a la meitat de cada semestre, segons calendari anual del 
curs. 

• Excepcionalment,  a petició de l’alumne, la matrícula podrà fer-se efectiva dins 
del mateix semestre, abans de la qualificació corresponent i, en el cas de 
beques de l’estranger, en els terminis propis que aquestes estableixin. 
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2.3. Assignatura única:   
   

• Sense efectes acadèmics (oients externs) = nombre de crèdits assignatura x 
preu crèdit  x 1,5. 

• Sense efectes acadèmics (oients interns) = nombre de crèdits assignatura x 
preu crèdit  x 0,5. 

• Alumnes cursant regularment estudis a l’ESTAE  = nombre de crèdits 
assignatura x preu crèdit  

• Convalidació, reconeixement, transferència i validació de crèdits, s’aplicarà el 
25% del preu unitat de crèdit vigent al mateix Institut. 

 

   
2.4. Examen sense escolaritat 96,15 48,07(*) 

   
 

Exempcions: 
 
.- Persones amb grau de discapacitat del 33%: 
Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% 
documentalment justificada tenen dret a l’exempció total de les taxes fixades 
en la present ordenança. 
 
Aquesta condició es pot acreditar mitjançant: 
 
Fotocòpia compulsada/acarada del certificat o notificació de la resolució del grau 
de disminució. Aquest certificat serà expedit o validat per l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) o l’òrgan equivalent de la Comunitat Autònoma. 
 
Targeta acreditativa de la discapacitat que expedeix el Departament de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 
.- Víctimes d’actes terroristes: 
Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la 
seva cònjuge i els seu fills o filles tenen dret a l’exempció total de les taxes 
fixades en l’ordenança present. 
Aquesta condició es justifica mitjançant la presentació de la resolució 
administrativa que acrediti com a víctimes del terrorisme. En el cas del/de la 
cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar fotocòpia acarada del llibre de família. 

 
.- Víctimes de violència de gènere: 
Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents, 
tenen dret a l’exempció total de les taxes fixades en l’ordenança present. 
Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació, dins del termini de 
matriculació, d’algun dels següents documents en vigor, amb la indicació de 
les dates de vigència de la sentència, ordre o informe, així com el llibre de 
família en el cas de fills o filles dependents: 
 
Sentència judicial definitiva per la qual es condemna a l’agressor. L’exempció 
tindrà com a màxim la duració de la pena fixada a la sentència judicial. 
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Ordre de protecció judicial concedida a la víctima. 
 
Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant 
està sent objecte de violència de gènere. 
 
.- Persones sotmeses a mesures privatives de llibertat: 
Les persones que en el moment de sol·licitar l’exempció, acreditin 
documentalment el compliment de mesures privatives de llibertat, tenen dret a 
l’exempció total de les taxes fixades en l’ordenança present. 

 
   
3. Màsters Oficials 64,00 32,00(*) 

  
(*) Imports reduïts per família nombrosa. Imports d’aplicació a famílies nombroses de 1a 
categoria (categoria general) i les persones membres de famílies monoparentals. Les 
famílies nombroses de 2a categoria (categoria especial), gaudiran d’una exempció del 
100% en els imports de la taxa. 
L’Import reduït per família nombrosa no serà d’aplicació a l’import de les assignatures 
sense efectes acadèmics. 
Aquesta condició s’ha d’acreditar documentalment. 

 

 

III. Assegurances escolars  
   
  EUR 
1. Assegurances:   

1.1. Curs acadèmic  17.00 
1.2. Cursos no reglats:   

• De més d’1 setmana de durada 
• Fins 1 setmana de durada 

17,00 
7,00 

1.3. Prova d’accés   7,00 
1.4. Ampliació de cobertura alumnes de l’Escola de Tècnics  30,00 
1.5. Per prova de nivell  7,00 
   

IV. Drets de reproducció de documents i béns   
   

  EUR 
1. Drets d’imatge de l’edifici   

1.1. Fotografiar:   
• Per motius publicitaris 1.367,49 
• Per publicacions 512,25 

2. Dret a filmar  1.709,36 
   
V. Serveis de reprografia   

   
  EUR 
1. Fotocòpies   

1.1.  Fotocòpia o impressió de pàgina, per unitat    
• DIN A4, en blanc i negre 
• DIN A4, en color 

0,05 
0,35 
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• DIN A3, en blanc i negre 
• DIN A3, en color 

     1.2.  Targeta autoservei 

0,06 
0,69 
3,42 

2. Impressions per a alumnes:   

• Plotters, per metre lineal  34,19 
3. Servei de còpia de DVD escoles (inclou suport), per unitat:  7,02 

• Servei restringit a membres de l’Institut del Teatre sempre que es compleixin 
determinades condicions respecte dels drets d’autor i d’imatge. Les imatges 
contingudes en el DVD no poden ser utilitzades per fins comercials ni 
exhibides en locals públics.  

 

4. Servei de reproducció de CD, per unitat:  12,00 
• Prestació del servei de lliurament en aquest suport, de gravacions 

fetes, a l’empara de la legalitat vigent, en els espais de l’Institut 
del Teatre. 

 

 
5. Suport CD-ROM per ser utilitzat en les reproduccions, per unitat:  1,14 
6. Tramesa de documents:   

6.1. Tramesa postal, fins a 350 g    
• Espanya  4,56 
• Internacional  11,40 
• En les trameses de més de 350 g s’afegirà la tarifa postal de correu 

corresponent. 
 

   
VI. Serveis del Centre de Documentació   
   
  EUR 
1. Préstec interbibliotecari de documents bibliogràfics i audiovisuals  

• Centres d’Espanya 
• Centres d’Europa 
• Centres de la resta del món 

8,43 
34,19 
41,02 

2. Còpies digitals:  
• Imatges en format PDF del fons bibliogràfic, preu per pàgina 

(import mínim per comanda: 3€) 
• Imatges en format JPG (en baixa resolució), preu per imatge 

(import mínim per comanda: 3 €) 
• Imatges en format TIFF (o similar) fins a 72 Mb, preu per imatge 
• Imatges en format TIFF (o similar) a partir de 73 Mb, preu per imatge 

0,15 
 

0,58 
 

5,15 
10,29 

  
Supòsit de no subjecció  

- No estan subjectes a aquestes taxes els documents sol·licitats per les biblioteques 
i institucions de caràcter cultural o acadèmic amb les que s’hagi establert algun 
tipus de conveni o acord de caràcter regular. 
 

Tarifa reduïda 
- S’aplicarà una tarifa reduïda en un 25% de la taxa corresponent per a estudiants i 

professors de la pròpia institució i per a comandes de digitalització de llibres antics 
sencers. 
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El pagament de les còpies no eximeix als usuaris de demanar, si escau, els 
corresponents permisos als titulars dels drets de propietat intel·lectual. 

 
TARIFA DE PREUS PÚBLICS 

 
I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris)  
     
Mínim d’alumnes per grup 25 alumnes 20 alumnes 15 alumnes 10 alumnes 
Preu per hora cursos EUR EUR EUR EUR 
     
1. Cursos d’Iniciació:     

• Menys de 40 hores 
• Entre 40 i 99 hores 
• 100 o més hores 

8,19 
 5,42 
 3,63 

10,30 
 6,77 
 4,58 

13,55 
 9,12 
 6,00 

20,37 
13,53 
 9,35 

2. Cursos bàsics:     
• Menys de 40 hores 
• Entre 40 i 99 hores 
• 100 o més hores 

10,84 
 8,19 
 6,39 

13,53 
10,30 
 7,91 

18,16 
13,53 
10,56 

27,21 
20,44 
15,91 

3. Cursos de perfeccionament:     
• Menys de 40 hores 
• Entre 40 i 99 hores 
• 100 o més hores 

13,53 
10,84 
 9,12 

17,02 
13,55 
11,26 

22,70 
18,16 
15,06 

34,02 
27,21 
22,70 

4. Cursos especials:     
• Es fixarà en cada cas segons el cost, d’acord amb la fórmula següent: 

P= DD x 1,2 - SUB 

    M 

 on DD és la despesa directa prevista pel curs (honoraris, dietes, material, publicitat, etc.), SUB és el 
conjunt d’ajuts externs rebuts per a l’activitat i M és el nombre de matrícules completes previstes. 

Els alumnes de cursos reglats de l’Institut del Teatre gaudiran d’una reducció del 25% del preu de 
seminaris i cursets 

En el cas que un curs pugui admetre alumnes oients, la matrícula per a aquests serà del 40 % del preu 
corresponent. 

En el cas que un curs pugui admetre graduats de l’Institut del Teatre, la matrícula per als cursos d’iniciació, 
bàsics i de perfeccionament tindran una reducció del 15% sobre el preu establert.  La matrícula per a la 
resta de cursos (cursos especials) tindrà una reducció del 20%. 

La matrícula dels cursos de durada superior a 3 mesos que es realitzen al Centre de Vic podrà fraccionar-
se de la següent manera: 

• El 60% de l’import de la matrícula abans de l’inici del respectiu curs. 

• El 40% restant de l’import de la matrícula es satisfarà en acomplir-se el 40% de la durada total del 
curs. 

En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del cobrament dels interessos de 
demora sobre els imports fraccionats i ajornats. 

Aquests imports estan exempts d’IVA segons la Llei 37/1992 art. 20.1.9 de 29 de desembre, d’aprovació 
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de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 

II. Activitats teatrals (*) 
 

  EUR 
1.      Teatre Ovidi i Teatre Estudi   

1.1.   Sessió ordinària 17,15 
1.2.   Sessió extraordinària 22,79 

1.3.   Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 13,72 

1.4. Tallers. Pràctiques d'escoles i projectes final de carrera 5,00 

2.      Aula taller   

2.1.   Sessió ordinària 13,72 
2.2.   Sessió extraordinària 22,79 

2.3.   Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 10,29 

3.      Preus reduïts   

3.1.   Grups escolars o similars, per alumne  4,54 

3.2.   Descomptes:   

•         25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants  

•         25% per a les associacions teatrals i culturals  

•         50% servei de tiquet 3  

•         50% per als menors de 12 anys  

4.      Entrades   

4.1.   En conveni amb BBVA-CX, s’aplicaran les modificacions de preus previstes en el conveni 
corresponent. 

 

4.2.   Promocionals:   

•         Programació infantil  2,33 
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•         Programació adult  3,44 

(*) aquest import està exempt d’IVA d’acord amb la Llei 37/92, art. 20.1.14 c) 
 

III. Activitats de la Jove Companyia IT Dansa   
   
    Preu públic IVA EUR 

 
1.      Preu per actuació  2.380,37 21% 2.880,25 

 
Les despeses de personal de serveis tècnics (llums, so, maquinista, regidor, etc.) i 
transports de l’escenografia i de la companyia aniran a càrrec de les entitats 
contractants. 

 

  
Fora del territori nacional s’aplicarà la normativa establerta en cada cas, d’acord amb la 
legislació del país. 

 
 

  
IV. Serveis Tècnics   

   
    Preu públic IVA EUR 
1.    Serveis Tècnics, per hora:     
1.1.  So, maquinària escènica i luminotècnia     
1.1.1.    Tipus I Oficial  25,00 21% 30,25 
1.1.2.    Tipus II Ajudant  23,23 21% 28,11 
1.2.  Coordinació tècnica     
1.2.1. Tipus I Oficial  26,29 21% 31,81 
1.2.2. Tipus II Ajudant  23,23 21% 28,11 
1.3.  Vídeo  37,55 21% 45,44 
1.4.  Porter de sala     

1.4.1. Tipus I Oficial  17,64 21% 21,34 
1.4.2. Tipus II Ajudant  25,55 21% 30,92 
1.5.  Regidor   
1.5.1. Tipus I Responsable  26,29 21% 31,81 
1.5.2. Tipus II Oficial 23,23 21% 28,11 
1.5.3. Tipus III Ajudant 26,82 21% 32,45 

 

   
V. Activitats de festivals (*)   

   
    EUR 
1.      Preus entrades   
1.1.   Teatre Ovidi Montllor  10,29 
1.2.   Teatre Estudi  6,86 
1.3.   Altres espais  4,54 
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2.      Preus entrades reduïdes   
2.1.   Grups escolars o similars. Per persona  4,54 

2.2.   Promocionals   

•         Programació infantil  2,33 

•         Programació adult  3,44 

   
2.3.   Descomptes   

•       25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants  

•       50% per a les associacions teatrals i culturals  

•       50% servei de tiquet 3  

3.      Entrades venudes a través de BBVA-CX.   

• En conveni amb BBVA-CX, s'aplicaran les modificacions de preus previstes en el conveni 
corresponent. 
 

(*) aquest import està exempt d’IVA d’acord amb la Llei 37/92, art. 20.1.14 c), si és organitzat per 
l’Institut del Teatre exclusivament o conjuntament amb altres entitats de dret públic o entitats o 
establiments culturals privats de caràcter social. 

 

 

   
VI. Servei de menjador Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 

Professional de Dansa(EESA/CPD) 
   
  EUR 

1. Servei/alumne/dia Centre Integrat Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa: 

 

1.1. Menú normal   (IVA exempt)  6,20 
1.2. Menú vegetarià  (IVA exempt)  6,20 

2. Servei de Monitoratge (IVA exempt)  2,25 
 
 

  

VII. Venda de productes promocionals   
 
 

  

    Preu públic IVA EUR 
 

Samarretes (per unitat)  8,26 21% 9,99 
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PREUS PÚBLICS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE L’ORGANISME AUTÒNOM 

DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
  

  EUR 
1. Curs Tècnic de nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line). 
Edició 2018: 

 

Matrícula 207,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
data 24/01/2018) 

 

  EUR 
2. Postgrau de les Arts Escèniques i Educació 2018-2019:  
Matrícula 
 

1.450,00 

(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de 
data 14/03/2018) 

 

 EUR 
3. Curs Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en 
viu: 

 

Matrícula 194,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
data 14/03/2018) 

 

 EUR 
4. Curs Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i 
comunicació: 

 

Matrícula 90,50 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
data 18/04/2018) 

 

 EUR 
5. Curs Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball:  
Matrícula 90,50 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
data 18/04/2018) 

 

 EUR 
6. Curs La distribució de productes culturals:  
Matrícula 150,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
data 18/04/2018) 

 

 EUR 
7. Curs La màgia de les patines sobre el vestuari escènic:  
Matrícula 40,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
data 18/04/2018) 
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 EUR 
8. Curs Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a 
partir de la pràctica interdisciplinària: 

 

Matrícula 205,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
data 16/05/2018) 

 

 EUR 
9. Curs ENDANSA’IT 2018 Dansa:  
Matrícula 245,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
data 16/05/2018) 

 

 EUR 
10. Curs ENDANSA’IT 2018 Teatre Musical:  
Matrícula 235,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 
data 16/05/2018) 

 

 EUR 
11. Cursos Stage Internacional de Dansa:  
Matrícula  
  

- Un curs 150,00 
- Dos cursos 210,00 
- Tres cursos 290,00 

  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre de 
data 17/07/2018) 

 

 
 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA 
TARIFA DE TAXES  DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

 
 
Introducció 
 
Aquesta memòria respon a la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics, que 
estableix la necessitat d’acompanyar amb un informe econòmic la proposta d’establiment o 
modificació de taxes (RDL. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL)  i Llei 8/89 de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics). 
 
 
CONTINGUT DE LA PROPOSTA: 
 
1.- Antecedents. 
2.- Tipus de modificació. 
3.- Vigència. 
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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 efectuar una revisió sobre la possibilitat de procedir al canvi dels 
imports que regeixen a la tarifa  reguladora de les taxes per a les activitats i serveis de caràcter 
administratiu gestionats per l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
 
2. Tipus de modificació 
 
La proposta de modificació afecta al contingut de la taxes de domini Públic i de serveis i 
activitats de l’actual tarifa annexa a l’ordenança fiscal de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, però no es procedeix a incrementar cap import. 
 
MODIFICACIONS PROPOSADES A LA TARIFA VIGENT: 
(solament s'indiquen aquelles parts de la tarifa que varien) 
 
DOMINI PÚBLIC 
 

I. Utilització d’espais 
 
Les modificacions proposades que afecten al contingut de la taxa per a la utilització d’espais a 
l’Institut del Teatre, sense practicar cap increment, als paràgrafs ubicats sota el punt 14.3, són 
les següents: 
 

• S’afegeix el concepte de “despeses extraordinàries”, a petició de la Intervenció 
Delegada, per delimitar de forma clara que les despeses a imputar per aquest concepte 
com a despesa addicional en el moment de procedir a la cessió d’espais seran les 
considerades com a extraordinàries dins del conjunt d’àmbits observats: vigilància, 
suport tècnic, neteja, subministraments, materials o altres. No es derivaria, per tant, 
una imputació de despesa extra relacionada amb una utilització pautada que tingui la 
consideració de normalitzada pels protocols establerts a l’Institut del Teatre dins de 
l’àmbit de la cessió d’espais. 

 
• S’afegeix un nou redactat com el que segueix “per més de 8 hores o menys de 3 

hores”, a petició de la Secció de Recursos Tècnics, per poder oferir la possibilitat de 
cedir espais de forma excepcional en determinades situacions i   per fraccions horàries 
completes, que siguin d’interès per a l’Institut del Teatre i que actualment no tenen 
cobertura al redactat aprovat a la tarifa vigent. 

 
Com a conseqüència dels motius exposats, es considera procedent efectuar una  modificació 
de l’Ordenança reguladora de les taxes de domini públic per a la utilització d’espais gestionats 
per l’Organisme Autònom Institut del Teatre, introduint els canvis esmentats mitjançant el 
redactat que es detalla: 
 
“... 
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Els imports detallats a l’epígraf anterior no inclouen les despeses extraordinàries que es 
puguin causar per vigilància, suport tècnic, neteja, subministraments, materials o altres 
conceptes, les quals aniran a càrrec del sol·licitant, inclosos els impostos corresponents, 
segons el detall que li serà presentat en protocol ad hoc. El suplement per les esmentades 
despeses es determinarà i s’aplicarà en funció dels metres quadrats, de les hores i conceptes 
que intervenen en la utilització de l’espai. 
Els usuaris de l’Institut del Teatre signaran el protocol que els sigui exigible, segons la 
naturalesa de l’acte i les condicions en què se celebri. 
Els anteriors imports no inclouen els suplements a carregar per les despeses individuals 
extraordinàries que es puguin causar en la utilització dels espais per hores extres en serveis de 
vigilància, en suport tècnic, neteja, subministraments, materials, en estris musicals, elèctrics, 
electrònics o altres conceptes que seran facturats, d’acord amb la legislació vigent, a l’usuari de 
l’espai segons es desprengui del preu resultant del corresponent contracte d’adjudicació del 
licitador amb l’Institut del teatre. 
 
En el cas de les aules de moviment serà possible cedir la utilització d’espais entre mitja jornada 
(3 hores) i jornada completa (8 hores), per fraccions d’hora, aplicant un preu proporcional. 
 
Excepcionalment Es podrà acceptar la cessió d’espais per més de 8 hores o menys de 3 
hores en una mateixa jornada, per fraccions horàries completes. En aquest cas s’aplicarà el 
preu hora derivat del càlcul proporcional. 

...” 
SERVEIS I ACTIVITATS 
 

III. Servei administratius. Curs acadèmic 2018-2019 2019-2020 
 
La proposta de modificació afecta a l’encapçalament de l’apartat de les taxes per serveis i 
activitats epígraf I. Serveis administratius de l’actual tarifa annexa a l’ordenança fiscal de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit de modificar la referència del curs escolar, 
mantenint els mateixos imports, per al curs 2019-2020. 

 
IV. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2018-2019 2019-2020 

 
La proposta de modificació afecta a l’encapçalament de l’apartat de les taxes per serveis i activitats 
epígraf II. Ensenyaments reglats de l’actual tarifa annexa a l’ordenança fiscal de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre en el sentit de modificar la referència del curs escolar, mantenint els 
mateixos imports, per al curs 2019-2020. 

 
3.- Vigència 
 
Aquesta modificació regirà a partir de la seva aprovació i fins que no es modifiqui 
substancialment.  
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que s’assenyala a l’article 20 de la Llei 8/1989 de Taxes i Preus Públics, en tota proposta 
d’establiment d’una nova taxa o de modificació específica de les quanties d’una preexistent, és 
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preceptiu justificar l’import de la quantia de la taxa proposada o el valor del recurs o activitat de què 
es tracti.  
 
Així mateix, segons disposa l’article 25 del RDL. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ 
Hisendes Locals (TRLLRHL), s’ha de posar de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura 
del cost dels serveis prestats.  
 
4.1- Justificació de la quantia 
 
Les quanties de les ordenances fiscals venen determinades per les propostes que s'adjunten en la 
corresponent tarifa de taxes (annex I). 
 
Per als càlculs dels imports de les taxes d’aquests serveis s’ha seguit el criteri de trobar un 
preu que sigui adaptable a les possibilitats dels potencials usuaris o clients i emmarcat dins 
dels objectius generals de l'Institut del Teatre. 
 
4.2- Grau de cobertura 
 
Els costos directes i indirectes derivats de les activitats indicades en la relació dels imports, 
provenen de la liquidació de l’exercici 2017 i del resultat de la seva comptabilitat analítica, que 
s’ha considerat en tots els casos com a referència vàlida de la previsió d’ingressos i despeses 
del 2019. 
 
DOMINI PÚBLIC 
 

I. Utilització d’espais 
 
Els costos directes es calculen en base a la part proporcional per despeses corrents directes de 
la utilització dels espais sense incloure l’amortització i els costos indirectes es calculen en base 
a la dotació anual de l’amortització que figura en la comptabilitat general de l’exercici 2017 
prorratejada en funció dels metres quadrats destinats a la utilització d’espais respecte del total 
de metres quadrats. Pel que fa als ingressos es contempla allò realment ingressat per aquest 
concepte que figura en el capítol III. A continuació s’inclou el resum numèric: 

  Utilització 
  d'espais 
Total costos directes 49.385,16 
Costos indirectes + amortització 44.294,20 
TOTAL COST  93.679,36 
  Utilització 
INGRESSOS d'espais 
Cap. III 48.164,71 
TOTAL INGRESSOS 48.164,71 

COBERTURA -45.514,65 
Percentatge: 51,41% 

 
Així mateix, resulta oportú comentar que la fixació de taxes per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic es fa prenent com a referència el valor de mercat 
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corresponent o el de la utilitat que se’n deriva, tal com estableix el RDL. 2/2004 que aprova el 
text refós de la Llei de les Hisendes Locals (TRLLRHL ). 
 
Com a valor de la superfície ocupada es pot prendre el valor de mercat de la zona segons taxació 
dels agents immobiliaris, a la qual se li aplica un cost d’oportunitat expressat en termes de cost 
financer equivalent al tipus d’interès legal del diner fixat per la llei de pressupostos generals de 
l’estat, que s’aplica al valor en qüestió. Així:   
 
 

Preu de mercat  (*) 3.936 €/ m2 
Metres quadrats utilitzats en la cessió d’espais 3.146 m2  
Valor de la superfície ocupada 12.382.656,00 € 
Tipus d’interès legal del diner 3,00% 
Cost d’oportunitat de la superfície ocupada 
(segons valor de mercat) 

 
371.479,68 €  

Ingressos reals exercici 2017 48.164,71 € 
Cobertura (en relació preus de mercat) -323.317,97 € 
Percentatge (en relació preus de mercat) 12,97% 

(*) Preu obtingut de la web “Ajuntament de Barcelona”, preu mig del m2 en venda a Barcelona 
(Sants-Montjuïc).  

 
Així mateix: 
 

(1) Cost oportunitat m2 superfície ocupada 
(371.479,68 €/3.146 m2) 

 
118,08 €/ m2 

(2) Ingressos reals en relació amb m2 
ocupats(48.164,71 €/3.146 m2) 

 
15,31 €/ m2 

 
Diferència(1-2) 
 

 
102,77 

Cobertura en relació amb preus de mercat per m2 

(323.317,97 €/3.146 m2) 
 

102,77 €/ m2 
Percentatge diferencial respecte de preus de 
mercat [(118,08-15,31))/118,08] 

 
87,03% 

 
És a dir, la taxa cobreix un 51,41% que, a preus de mercat, representa un 12,97% i en 
conseqüència està per sota un 87,03% respecte del mateix, en termes de cost d’oportunitat. 

 
SERVEIS I ACTIVITATS 
 

I. Serveis administratius 
 
Les despeses per expedició de documents es calculen en base a un 1% del cost de personal 
relatiu a la Secretaria acadèmica general de l’Institut del Teatre. Quant als ingressos són els 
que figuren en el capítol III. 
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   Serveis 
  administratius 
Total costos directes 2.205,01 
Costos indirectes + amortització 11.324,14 
TOTAL COST  13.529,15 

  Serveis 
INGRESSOS administratius 
Cap. III 3.872,67 
TOTAL INGRESSOS (*) 3.872,67 

COBERTURA -9.656,48 
Percentatge: 28,62% 

 

Detall dels ingressos corresponents a les taxes per serveis administratius corresponents a la 
liquidació de l'exercici 2017.  

  
Mes de l’ingrés Nombre de  

expedicions 
Import  

€ 

Gener 2017 24 573,95 

Febrer 2017 15 318,83 

Març 2017 13 220,78 

Abril 2017 8 172,03 

Maig 2017 7 138,49 

Juny 2017 16 308,66 

Juliol 2017 23 486,27 

Agost 2017 3 63,69 

Setembre 2017 37 692,77 

Octubre 2017 17 333,21 

Novembre 2017 20 324,67 

Desembre 2017 10 239,32 

Totals  193 3.872,67 

 
Del total d’expedicions efectuades (193), 97 estan relacionades amb l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic,43 al Conservatori Professional de Dansa (grau mig), 33 al Conservatori Superior de 
Dansa i 20 al Centre Territorial d’Osona.  
 

II. Ensenyaments reglats 
 
Els costos directes i indirectes derivats de les activitats indicades en la relació dels imports són 
el resultat de la seva comptabilitat analítica. 
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  ESAD CSD EESA/CPD ESTAE 

Cap. I  4.679.332,14 1.078.741,01 3.200.442,22 523.034,65 

Cap. II 170.393,46 83.458,77 116.988,65 142.586,74 

Cap. III 414,32 95,51 283,30 46,27 

Cap. IV 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DESP. DIRECTES 4.850.139,93 1.162.295,29 3.317.714,17 665.667,66 

TOTAL DESP. INDIRECTES 2.300.253,16 551.236,35 1.573.476,77 315.703,08 

Amortització 501.805,16 182.261,66 318.630,13 87.576,24 

TOTAL DESPESES 7.652.198,25 1.895.793,30 5.209.821,07 1.068.946,98 

          

Cap. III 295.464,82 106.952,48 159.407,99 93.225,26 

Cap. IV 0,00 0,00 376.154,95 0,00 

TOTAL INGR. DIRECTES 295.464,82 106.952,48 535.562,94 93.225,26 

TOTAL INGR. INDIRECTES 44.432,74 16.083,78 80.539,29 14.019,45 

TOTAL INGRESSOS 339.897,56 123.036,26 616.102,23 107.244,71 

          

COBERTURA -7.312.300,69 -1.772.757,04 -4.593.718,84 -961.702,27 

PERCENTATGE 4,44% 6,49% 11,83% 10,03% 
 
I el cost directe per alumne per cada activitat s’expressa a continuació: 
 

  ESAD CSD EESA/CPD ESTAE 

TOTAL DESP. DIRECTES 4.850.139,93 1.162.295,29 3.317.714,17 665.667,66 

Alumnes: 287 105 229 44 

€/alumne 16.899,44 11.069,48 14.487,83 15.128,81 

 
Escola Superior Art Dramàtic: 287 alumnes; Conservatori Superior de Dansa: 105 alumnes. 
De total d’alumnes de l’EESA/CPD (229), 126 alumnes cursen l‘ESO i 17 el Batxillerat. 
Del total d’alumnes de l’Escola de Tècnics, 25  són de primer curs i 19 de segon curs. 
 
Resum del total dels centres: 
 

Costos Directes Totals  

Cap. I. Despeses de personal 9.481.550,02 
Cap. II. Despeses corrents 513.427,62 
Cap. III. Despeses Financeres 839,40 
Cap. IV. Transferències corrents 0,00 
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Total costos directes 9.995.817,04 
Costos Indirectes 4.740.669,36 
Amortització 1.090.273,19 

Costos totals 15.826.759,59 
Ingressos Directes 1.031.205,50 
Cap. III. Taxes i d’altres ingressos 655.050,55 
Cap. IV. Transferències corrents 376.154,95 
Ingressos Indirectes  155.075,26 

Total Ingressos 1.186.280,76 
Cobertura(Ingressos Totals – Costos Totals) -14.640.478,83 

Percentatge 7,50% 

 
III. Assegurances escolars 

 
Els preus venen donats per les tarifes de la companyia asseguradora contractada. Per aquest 
motiu la cobertura és del 100%. 
 

IV. Drets de reproducció de documents i béns 
 
S’ha fet una estimació dels costos directes i indirectes per determinar el grau de cobertura 
d’aquesta activitat.  

 
  Drets reproducció 
  documents i béns 
Total costos directes 22.624,60 
Costos indirectes + amortització 10.411,00 
TOTAL COST  33.035,59 
  Drets reproducció 
INGRESSOS documents i béns 
Cap. III 3.500,00 
TOTAL INGRESSOS (*) 3.500,00 

COBERTURA -29.535,59 
Percentatge: 10,59% 

 
V. Serveis de reprografia 

 
Els costos directes i indirectes derivats de les activitats dels Serveis de reprografia són el 
resultat de la seva comptabilitat analítica. 
 

  99000 
  99220 
Total costos directes 20.617,48 



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

 

 
 

Costos indirectes + amortització 10.411,00 
TOTAL COST  31.028,47 
  99000 
INGRESSOS 99220 
Cap. III 2.045,81 
TOTAL INGRESSOS (*) 2.045,81 

COBERTURA -28.982,66 
Percentatge: 6,59% 

 
VI. Serveis del Centre de Documentació 

 
S’ha fet una estimació dels costos directes i indirectes per determinar el grau de cobertura 
d’aquesta activitat.  

 
  Serveis Centre 
  Documentació 
Costos directes (*) 10.062,35 
Costos indirectes + amortització 21.863,09 
TOTAL COST  31.925,44 
  Serveis Centre 
INGRESSOS Documentació 
Cap. III 611,65 
TOTAL INGRESSOS (*) 611,65 

COBERTURA -31.313,79 
Percentatge: 1,92% 

 
(*) La jornada dedicada a l’activitat de l’epígraf és inferior a la que estàvem imputant 
anteriorment. S’ha considerat oportú canviar el percentatge a imputar després d’una revisió 
amb la responsable, Directora del MAE.   
 
 
 
 
MEMÒRIA ECONÒMICA FINANCERA SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA 
TARIFA DE PREUS PÚBLICS DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 

 
 

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 taxes (RDL. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL)  i Llei 8/89 de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics). 
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CONTINGUT DE LA PROPOSTA: 
 

1.- Antecedents. 
2.- Tipus de modificació. 
3.- Vigència de la modificació. 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura. 

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

 
3. Antecedents 
 

Es considera procedent efectuar una revisió sobre la possibilitat de procedir al canvi dels imports 
que regeixen a la tarifa  reguladora dels preus públics per a les activitats i serveis gestionats per 
l’Organisme Autònom de caràcter administratiu Institut del Teatre. 
 

4. Tipus de modificació 
 

La proposta afecta al contingut que s’adjunta dels preus públics contemplats en la tarifa de preus 
públics de l’Organisme Autònom Institut del Teatre relativa a l’epígraf  I. Ensenyaments no reglats 
(cursos, cursets i seminaris).  
 
MODIFICACIONS PROPOSADES A LA TARIFA VIGENT: 
(solament s’indiquen aquelles parts de la tarifa que varien) 

I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris) 

 

S’actualitza la relació de preus públics de cursos ja aprovats per la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre durant l’any 2018. 
 
S’inclou la referència normativa a l’exempció de l’IVA en l’annex de la tarifa de preus públics 
epígraf I. Ensenyaments no reglats. 
 
Com a conseqüència dels motius exposats, es considera procedent efectuar una  actualització de 
la tarifa de preus públics per Ensenyaments no reglats  aprovats per la Junta de Govern de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, introduint el redactat que es detalla: 
 
“...     

 

Aquests imports estan exempts d’IVA segons la Llei 37/1992 art. 20.1.9 de 29 de 
desembre, d’aprovació de l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 

PREUS PÚBLICS APROVATS PER LA JUNTA DE GOVERN DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 
  EUR 

1. Postgrau de les Arts Escèniques i Educació:  
Matrícula 1.320,00 
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del 
Teatre de data 19/04/2017) 
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 EUR 
2. Curs d’Arts Escèniques i Psicodrama (segona edició): CURS 2016-2017  
Matrícula 272,80 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del 
Teatre de data 21/09/2016) 

 

  
 EUR 
3. Curs d’acompanyament musical del moviment en les arts escèniques:  
Matrícula 113,70 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del 
Teatre de data 18/05/2016) 

 

 EUR 
4. Cursos jornades de dansa estiu ENDANSA’IT:  
  
- En Dansa Clàssica  
Matrícula 130,00 
  
- En Dansa Contemporània  
Matrícula 149,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del 
Teatre de data 17/05/2017, modificat per Decret data 13/07/17 núm. 955/17 curs 
en Dansa Contemporània i anul·lat curs en Dansa Espanyola per la Junta Govern 
de data 22/11/17) 

 

  
 EUR 
5. Formació de Dansa en Xarxa en les tres especialitats:  
Matrícula 135,00 
  
- Curs de formació en Dansa Clàssica  
- Curs de formació en Dansa Contemporània  
- Curs de formació en Dansa Espanyola  
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del 
Teatre de data 11/10/2017) 

 

  
 EUR 
6. Curs Tècnic de nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on 
line). Edició 2017: 

 

Matrícula 207,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 15/02/2017 i modificat per la Junta de Govern de data 19/04/17) 

 

  
 EUR 
7. Curs de Narratives de la realitat virtual:  
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Matrícula 135,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 11/10/2017) 

 

  
 EUR 
8. Curs Escenotècnia: Processos de la maquinària escènica  
Matrícula 173,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 19/04/2017) 

 

  
 EUR 
9. Cursos Stage Internacional de Dansa:  
Matrícula  
  

- Un curs 120,00 
- Dos cursos 180,00 
- Tres cursos 220,00 

  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del 
Teatre de data 19/07/2017) 

 

  
  EUR 

1. Curs Tècnic de nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on 
line). Edició 2018: 

 

Matrícula 207,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 24/01/2018) 

 

  EUR 
2. Postgrau de les Arts Escèniques i Educació 2018-2019:  
Matrícula 
 

1.450,00 

(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del 
Teatre de data 14/03/2018) 

 

 EUR 
3. Curs Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en 
viu: 

 

Matrícula 194,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 14/03/2018) 

 

 EUR 
4. Curs Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i 
comunicació: 

 

Matrícula 90,50 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del  
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Teatre de data 18/04/2018) 
 EUR 
5. Curs Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball:  
Matrícula 90,50 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 18/04/2018) 

 

 EUR 
6. Curs La distribució de productes culturals:  
Matrícula 150,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 18/04/2018) 

 

 EUR 
7. Curs La màgia de les patines sobre el vestuari escènic:  
Matrícula 40,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 18/04/2018) 

 

 EUR 
8. Curs Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a 
partir de la pràctica interdisciplinària: 

 

Matrícula 205,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 16/05/2018) 

 

 EUR 
9. Curs ENDANSA’IT 2018 Dansa:  
Matrícula 245,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 16/05/2018) 

 

 EUR 
10. Curs ENDANSA’IT 2018 Teatre Musical:  
Matrícula 235,00 
  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre de data 16/05/2018) 

 

 EUR 
11. Cursos Stage Internacional de Dansa:  
Matrícula  
  

- Un curs 150,00 
- Dos cursos 210,00 
- Tres cursos 290,00 

  
(Import aprovat per la Junta de Govern de l’Organisme Autònom de l’Institut del 
Teatre de data 17/07/2018) 
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...” 
II. Activitats teatrals (*) 

 

La proposta afecta al contingut de l’actual tarifa de preus públics per Activitats teatrals de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit de desglossar l’import de l’IVA dels preus 
públics d’aquest epígraf, sense modificar els imports anteriors. 
 
Com a conseqüència es considera procedent efectuar una actualització de la tarifa de  preus 
públics per a les Activitats teatrals gestionats per l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 
introduint el redactat que es detalla: 
 

  EUR 

1.      Teatre Ovidi i Teatre Estudi   

1.1.   Sessió ordinària 17,15 

1.2.   Sessió extraordinària 22,79 

1.3.   Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 13,72 

1.4. Tallers. Pràctiques d'escoles i projectes final de carrera 5,00 

2.      Aula taller   

2.1.   Sessió ordinària 13,72 

2.2.   Sessió extraordinària 22,79 

2.3.   Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 10,29 

3.      Preus reduïts   

3.1.   Grups escolars o similars, per alumne  4,54 

3.2.   Descomptes:   

�         25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants  

�         25% per a les associacions teatrals i culturals  

�         50% servei de tiquet 3  

�         50% per als menors de 12 anys  

4.      Entrades   
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4.1.   En conveni amb BBVA-CX, s’aplicaran les modificacions de preus previstes en el 
conveni corresponent. 

 

4.2.   Promocionals:   

�         Programació infantil  2,33 

�         Programació adult  3,44 

 
(*) aquest import està exempt d’IVA d’acord amb la Llei 37/92, art. 20.1.14 c) 

 

III. Activitats de la Jove Companyia IT Dansa 
 

La proposta afecta al contingut de l’actual tarifa de preus públics per Activitats de la Jove 
Companyia IT Dansa de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit de desglossar 
l’import de l’IVA del preu públic d’aquest epígraf, sense modificar l’import anterior. 
 
Com a conseqüència es considera procedent efectuar una actualització de la tarifa de preus 
públics per a les Activitats de la Jove Companyia IT Dansa gestionats per l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, introduint el redactat que es detalla: 
 
    Preu públic IVA EUR 
 
1.      Preu per actuació  2.380,37 21% 2.880,25 
 
Les despeses de personal de serveis tècnics (llums, so, maquinista, regidor, etc.) i 
transports de l’escenografia i de la companyia aniran a càrrec de les entitats 
contractants. 

 

  

A aquest import s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent en el territori nacional.  
Fora del territori nacional s’aplicarà la normativa establerta en cada cas, d’acord amb la 
legislació del país. 

 

 

IV. Serveis Tècnics 
 

La proposta afecta al contingut de l’actual tarifa de preus públics per Serveis tècnics de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit d’ajustar la tipologia dels Serveis tècnics a 
les diferents categories professionals dels perfils del personal que presta aquests serveis 
(Responsable, Oficial i Ajudant) i en desglossar l’import de l’IVA dels preus públics d’aquest 
epígraf, sense modificar els imports anteriors.  
 
Com a conseqüència es considera procedent efectuar una actualització de la tarifa de  preus 
públics per Serveis tècnics gestionats per l’Organisme Autònom Institut del Teatre, introduint el 
redactat que es detalla: 
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    Preu públic IVA EUR 
1.    Serveis Tècnics, per hora:     
1.1.  So, maquinària escènica i luminotècnia     
1.1.1.    Tipus I Oficial  25,00 21% 30,25 
1.1.2.    Tipus II Ajudant  23,23 21% 28,11 
1.2.  Coordinació tècnica     
1.2.1. Tipus I Oficial  26,29 21% 31,81 
1.2.2. Tipus II Ajudant  23,23 21% 28,11 
1.3.  Vídeo  37,55 21% 45,44 
1.4.  Porter de sala     

1.4.1. Tipus I Oficial  17,64 21% 21,34 
1.4.2. Tipus II Ajudant  25,55 21% 30,92 
1.5.  Regidor   
1.5.1. Tipus I Responsable  26,29 21% 31,81 
1.5.2. Tipus II Oficial 23,23 21% 28,11 
1.5.3. Tipus III Ajudant 26,82 21% 32,45 
 
A aquests imports s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent. 
 

V. Activitats festivals (*) 
 

La proposta de modificació afecta al contingut de l’actual tarifa de preus públics per Activitats 
festivals de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit de desglossar l’import de l’IVA 
dels preus públics d’aquest epígraf. 
 
Com a conseqüència es considera procedent efectuar una actualització de la tarifa de  preus 
públics per Activitats festivals gestionats per l’Organisme Autònom Institut del Teatre, introduint 
el redactat que es detalla: 
 
    EUR 
1.      Preus entrades   
1.1.   Teatre Ovidi Montllor  10,29 
1.2.   Teatre Estudi  6,86 
1.3.   Altres espais  4,54 
2.      Preus entrades reduïdes   
2.1.   Grups escolars o similars. Per persona  4,54 

2.2.   Promocionals   
�         Programació infantil  2,33 

�         Programació adult  3,44 

   
2.3.   Descomptes   
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�       25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants  

�       50% per a les associacions teatrals i culturals  

�       50% servei de tiquet 3  

3.      Entrades venudes a través de BBVA-CX.   

• En conveni amb BBVA-CX, s'aplicaran les modificacions de preus previstes en el 
conveni corresponent. 

 

(*) aquest import està exempt d’IVA d’acord amb la Llei 37/92, art. 20.1.14 c), si és organitzat per 

l’Institut del Teatre exclusivament o conjuntament amb altres entitats de dret públic o entitats o 

establiments culturals privats de caràcter social. 
 

VII. Venda de productes promocionals 
 

La proposta afecta al contingut del preu públic per Venda de productes promocionals de l’actual 
tarifa de preus públics de l’Organisme Autònom Institut del Teatre en el sentit de desglossar 
l’import de l’IVA del preu públic d’aquest epígraf, sense modificar l’import anterior. 
 
Com a conseqüència es considera procedent efectuar una actualització de la tarifa de preus 
públics per Venda de productes promocionals gestionats per l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, introduint el redactat que es detalla: 
 
    Preu públic IVA EUR 

 
Samarretes (per unitat)  8,26 21% 9,99 
  

 

 
A aquest import s’haurà d’afegir l’IVA corresponent.  
 

3.- Vigència 
 
Aquesta modificació regirà a partir de la seva aprovació i fins que no es modifiqui 
substancialment.  
 
4.- Justificació de la quantia i grau de cobertura 
 
En allò que s’assenyala en l’article 25 TRLLRHL aprovat per RDL. 2/2004, de 5 de març, és 
preceptiu justificar l’import dels preus i assenyalar el grau de cobertura dels serveis que es 
presten. 
 
 
 



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

 

 
 

4.1- Justificació de la quantia 
 
Si bé el TRLLRHL en el seu article 44.1 estableix que els preus públics hauran de cobrir, com a 
mínim, el cost del servei prestat, per altra banda en l’apartat 3 del mateix article estableix que 
quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, l’entitat 
podrà fixar preus per sota dels límits previstos anteriorment, així com l’article 47 que preveu la 
remissió a la Corporació de la proposta de modificació de preus i de l’estudi econòmic dels 
costos. 
 
Pels càlculs dels preus d’aquests serveis esmentats s’ha seguit el criteri de trobar un preu que 
sigui adaptable a les possibilitats dels potencials usuaris o clients. 
 
 
4.2- Grau de cobertura 
 

Els costos directes i indirectes derivats de les activitats indicades en la relació dels imports, 
provenen de la liquidació de l’exercici 2017 i del resultat de la seva comptabilitat analítica, que 
s’ha considerat en tots els casos com a referència vàlida de la previsió d’ingressos i despeses 
del 2019. 
 

I. Ensenyaments no reglats (cursos, curset i seminaris) 
 

D’acord amb les corresponents memòries econòmiques aprovades per la Junta de Govern, es 
detallen les següents cobertures per a cada curs especial: 
 

1. Curs Tècnic de nivell bàsic en PRL per a tècnics de l’espectacle en viu (on line). Edició 2018: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Curs “Tècnic nivell bàsic en PRL 
per a tècnics de l’espectacle en 

viu (on line) (edició 2018)” 
Costos directes capítol I 1.251,84 

Costos directes capítol II 1.335,66 

Costos indirectes 517,50 
TOTAL COST  3.105,00 

INGRESSOS 

Curs “Tècnic nivell bàsic en PRL 
per a tècnics de l’espectacle en 

viu (on line) (edició 2018)” 
Cap. III 3.105,00 

TOTAL INGRESSOS 3.105,00 
Percentatge cobertura 100,00% 



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

 

 
 

2. Postgrau de les Arts Escèniques i Educació 2018-2019:  
 
 

 
3. Curs Escenotècnia: Processos de treball per a la sonorització d’espectacles en viu: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Postgrau de les Arts 
Escèniques i Educació curs 

2018-2019 
Costos directes capítol I 4.732,20 

Costos directes capítol II 38.725,19 

Costos indirectes 8.691,48 

TOTAL COST  52.148,87 

INGRESSOS 

Postgrau de les Arts 
Escèniques i Educació curs 

2018-2019 
Cap. III 52.200,00 

TOTAL INGRESSOS 52.200,00 
Percentatge cobertura 100,00% 

  Curs “Escenotècnia: 
Processos de treball per a la 

sonorització d’espectacles en 
viu” 

Costos directes capítol I 2.053,80 
Costos directes capítol II 371,20 

Costos indirectes 485,00 

TOTAL COST  2.910,00 

INGRESSOS 

Curs “Escenotècnia: 
Processos de treball per a la 

sonorització d’espectacles en 
viu” 

Cap. III 2.910,00 

TOTAL INGRESSOS 2.910,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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4. Curs Els públics com a eix vertebrador de l’estratègia de màrqueting i comunicació: 
 
 

 
5. Curs Guia pràctica per a la creació i funcionalitat d’un equip de treball: 
 
 

 
6. Curs La distribució de productes culturals: 
 
 

  Curs “Els públics com a eix 
vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació” 

Costos directes capítol I 328,78 

Costos directes capítol II 800,00 

Costos indirectes 225,76 

TOTAL COST  1.354,54 

INGRESSOS 

Curs “Els públics com a eix 
vertebrador de l’estratègia de 
màrqueting i comunicació” 

Cap. III 1.357,50 

TOTAL INGRESSOS 1.357,50 
Percentatge cobertura 100,00% 

  Curs “Guia pràctica per a la 
creació i funcionalitat d’un equip 

de treball” 
Costos directes capítol I 328,78 

Costos directes capítol II 800,00 

Costos indirectes 225,76 
TOTAL COST  1.354,54 

INGRESSOS 

Curs “Guia pràctica per a la 
creació i funcionalitat d’un equip 

de treball” 
Cap. III 1.357,50 

TOTAL INGRESSOS 1.357,50 
Percentatge cobertura 100,00% 

  Curs “La distribució de 
productes culturals” 

Costos directes capítol I 328,78 

Costos directes capítol II 1.520,00 
Costos indirectes 369,76 

TOTAL COST  2.218,54 

INGRESSOS 
Curs “La distribució de 

productes culturals” 

Cap. III 2.250,00 

TOTAL INGRESSOS 2.250,00 
Percentatge cobertura 100,00% 
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7. Curs La màgia de les patines sobre el vestuari escènic: 
 

 

 
8. Curs Composició i acompanyament musical per a dansa i arts escèniques a partir de la 
pràctica interdisciplinària: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Curs “La màgia de les pàtines 
sobre el vestuari escènic” 

Costos directes capítol II 300,00 

Costos indirectes 60,00 

TOTAL COST  360,00 

INGRESSOS 
Curs “La màgia de les pàtines 

sobre el vestuari escènic” 

Cap. III 360,00 

TOTAL INGRESSOS 360,00 

Percentatge cobertura 100,00% 

  
 
 
 
 

Curs “Composició i 
acompanyament musical per a 
dansa i arts escèniques a partir 

de la pràctica conjunta 
interdisciplinària” (edició 2018) 

Costos directes capítol I 2.708,71 
Costos directes capítol II 360,00 

Costos indirectes 613,74 

TOTAL COST  3.682,45 

INGRESSOS 

Curs “Composició i 
acompanyament musical per a 
dansa i arts escèniques a partir 

de la pràctica conjunta 
interdisciplinària” (edició 2018) 

Cap. III 3.690,00 
TOTAL INGRESSOS 3.690,00 

Percentatge cobertura 100,00% 
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9. Curs ENDANSA’IT 2018 Dansa: 
 
 

 
10. Curs ENDANSA’IT 2018 Teatre Musical: 
 
 

 
11. Cursos Stage Internacional de Dansa: 
 
 

 
 

  
 

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

Costos directes capítol I 15.506,57 

Costos directes capítol II 5.598,70 

Costos indirectes 4.221,05 

TOTAL COST  25.326,32 

INGRESSOS 
Curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 

(Dansa)” 

Cap. III 25.725,00 

TOTAL INGRESSOS 25.725,00 
Percentatge cobertura 100,00% 

  
 

Curs d’estiu “ENDANSA’IT 2018 
(Teatre Musical)” 

Costos directes capítol I 391,20 

Costos directes capítol II 3.492,40 

Costos indirectes 776,72 
TOTAL COST  4.660,32 

INGRESSOS 
Curs d’estiu “Teatre Musical IT 

2018” 

Cap. III 4.700,00 

TOTAL INGRESSOS 4.700,00 
Percentatge cobertura 100,00% 

  
 
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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II. Activitats teatrals 
 
S’ha fet una estimació dels costos directes i indirectes per determinar el grau de cobertura de 
les Activitats teatrals.  
 

  Activitats 
  teatrals 
Total costos directes 11.578,76 
Costos indirectes + amortització 10.411,00 
TOTAL COST  21.989,76 
  Activitats 
INGRESSOS teatrals 
Cap. III 3.000,00 
TOTAL INGRESSOS (*) 3.000,00 

COBERTURA -18.989,76 
Percentatge: 13,64% 

 
III.  Activitats de la Jove Companyia de Dansa 

 
Els costos directes i indirectes derivats de les Activitats de la Jove Companyia de Dansa són el 
resultat de la seva comptabilitat analítica. 
 

  Activitats  
  IT Dansa 
Costos directes 218.605,23 
Costos indirectes + amortització 27.827,79 
TOTAL COST  246.433,02 
  Activitats  
INGRESSOS IT Dansa 
Cap. III 52.368,14 
TOTAL INGRESSOS 9.244,63 

COBERTURA -237.188,39 
Percentatge: 3,75% 
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IV. Serveis Tècnics 
 

La cobertura de la prestació dels esmentats Serveis tècnics és la següent: 
 

COST PER SERVEIS TÈCNICS DE SO, MAQUINÀRIA ESCÈNICA I  
LUMINOTÈCNIA 

EUR.(Hora) 

COSTOS DIRECTES(*)  
COST PER HORA PREVIST PER SERVEIS TÈCNICS DE SO, 
MAQUINÀRIA ESCÉNICA I LUMINOTÈCNIA 

 

Tipus I Oficial 23,81 
Tipus II Ajudant 22,13 
COSTOS INDIRECTES  
Costos de Gestió i Administració(5%) 2,30 
COST TOTAL HORA 48,24 
INGRESSOS PREVISTOS(Segons preu públic a aplicar)  
Tipus I Oficial 25,00 
Tipus II Ajudant 23,23 
Sumatori 48,24 
(INGRÉS-DESPESES) 0,00 
COBERTURA(%) 100% 
COST PER SERVEIS DE COORDINACIÓ TÈCNICA EUR.(Hora) 
COSTOS DIRECTES.(*)  
COST HORA PREVIST PER SERVEIS DE COORDINACIÓ TÈCNICA  
Tipus I Oficial 25,04 
Tipus II Ajudant 22,13 
COSTOS INDIRECTES  
Costos de Gestió i Administració(5%) 2,36 
COST TOTAL HORA 49,52 
INGRESSOS PREVISTOS(Segons preu públic a aplicar)  
Tipus I Oficial 26,29 
Tipus II Ajudant 23,23 
Sumatori 49,52 
(INGRÉS-DESPESES) 0,00 
COBERTURA(%) 100% 
COST PER SERVEIS TÈCNICS DE VÍDEO EUR.(Hora) 
COSTOS DIRECTES.(*)  
COST HORA PREVIST PER SERVEIS TÈCNICS DE VIDEO 35,77 
COSTOS INDIRECTES  
Costos de Gestió i Administració(5%) 1,79 
COST TOTAL 37,55 
INGRESSOS PREVISTOS  
Segons preu públic a aplicar 37,55 
(INGRÉS-DESPESES) 0,00 
COBERTURA(%) 100% 
COST PER SERVEIS DE PORTER EUR.(Hora) 
COSTOS DIRECTES(*)  
COST PER HORA PREVIST PER SERVEIS DE PORTER  
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Tipus I Oficial 16,80 
Tipus II Ajudant 24,34 
COSTOS INDIRECTES  
Costos de Gestió i Administració(5%) 2,06 
COST TOTAL 43,19 
INGRESSOS PREVISTOS(Segons preu públic a aplicar)  
Tipus I Oficial 17,64 
Tipus II Ajudant 25,55 
Sumatori 43,19 
(INGRÉS-DESPESES) 0,00 
COBERTURA(%) 100% 
COST PER SERVEIS DE REGIDOR EUR.(Hora) 
COSTOS DIRECTES.(*)  
COST HORA PREVIST PER SERVEIS DE REGIDOR  
Tipus I Responsable 25,04 
Tipus II Oficial 22,13 
Tipus III Ajudant 25,54 
COSTOS INDIRECTES  
Costos de Gestió i Administració(5%) 3,64 
COST TOTAL 76,34 
INGRESSOS PREVISTOS(Segons preu públic a aplicar)  
Tipus I Responsable 26,29 
Tipus II Oficial 23,23 
Tipus III Ajudant 26,82 
Sumatori 76,34 
(INGRÉS-DESPESES) 0,00 
COBERTURA(%) 100% 

 
(*) Cost/hora resultant de les dades corresponents al capítol I (Despeses de Personal) que 
inclou retribucions i seguretat social, segons dades facilitades per la Unitat de gestió retributiva 
i contractació. 
 
Atès que es repercuteix únicament la despesa corresponent a gestió i administració, excloent-hi  
la corresponent a estructura, es va considerar oportú en el moment d’aprovació de la taula dels 
preus de serveis tècnics repercutir un 5% dels costos de la totalitat de la despesa. A diferència 
dels cursos especials en els que es repercuteix el 20% dels costos indirectes per possibles 
despeses extraordinàries que es puguin causar per vigilància, neteja, subministraments, 
materials o altres conceptes. 
 
Malgrat els preus són no deficitaris, es proposa la seva aprovació a l’òrgan corresponent de la 
Diputació de Barcelona. 
 

V. Activitats de festivals 
 
S’ha fet una estimació dels costos directes i indirectes per determinar el grau de cobertura de 
les Activitats de festivals.  
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  Activitats 
  de festivals 
Total costos directes 5.789,38 
Costos indirectes + amortització 5.205,50 
TOTAL COST  10.994,88 
  Activitats 
INGRESSOS de festivals 
Cap. III 1.000,00 
TOTAL INGRESSOS (*) 1.000,00 

COBERTURA -9.994,88 
Percentatge: 9,10% 

 
VI. Servei de Menjador Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional 

de Dansa (EESA/CPD) 
 

L’Institut del Teatre aprovarà el preu públic per aquest servei que no podrà ser superior al que 
determini el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius 
de titularitat del Departament d’Ensenyament. 
 
La cobertura de la prestació de l’esmentat servei és la següent: 
 

  Servei menjador 
  EESA/CPD 
Total costos directes 73.953,81 
Costos indirectes + amortització 79.657,50 
TOTAL COST  153.611,31 
  Servei menjador 
INGRESSOS EESA/CPD 
Cap. III 69.159,46 
TOTAL INGRESSOS (*) 69.159,46 

COBERTURA -84.451,85 
Percentatge: 45,02% 

 
VII. Venda de productes promocionals 

 
S’ha fet una estimació dels costos directes i indirectes per determinar el grau de cobertura de la 
venda de productes promocionals. 
 

  Venda productes 
  promocionals 
Total costos directes 3.025,00 
Costos indirectes + amortització 4.164,40 
TOTAL COST  7.189,39 
  Venda productes 
INGRESSOS promocionals 
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Cap. III 399,60 
TOTAL INGRESSOS (*) 399,60 

COBERTURA -6.789,79 
Percentatge: 5,56% 

 
 
 
16.Dictamen que proposa informar el projecte de pressupost per a l’any 2019 de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre i elevar-ho al Consell General de 
l'Institut del Teatre . 
 
El President donarà la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient relatiu a informar el projecte de pressupost per a l’any 2019 
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre i elevar-ho al Consell General de l'Institut 
del Teatre . 
 
Les principals variacions de la proposta són les següents: 
 
DESPESES 
 

 
 
El capítol 1 de despeses experimenta un increment del 4,66 %, corresponent a 731.000 euros.  
Els principals increments es deriven de l’aprovació del POA 18-19 per un import de 394.244,70 
euros, del personal no docent per un import de 139.375,19 euros i de l’increment salarial i 
altres partides no periòdiques que s’incrementen per un import de 197.380,11 euros en relació 
a l’exercici anterior.  
 

 
 
El capítol 2 de despeses es redueix en 650.500,00€ per compensar el gran increment derivat 
dels acords retributius aprovats per Llei de Pressupostos i no incrementar l’aportació de la 
Diputació de Barcelona. Probablement aquesta qüestió obligarà a incorporar romanent líquid de 
tresoreria durant el 2019 per fer front a la totalitat de les despeses en béns corrents i serveis. 
 

 
 
El capítol 4 de despeses experimenta un increment del 63.73 %, corresponent a 126.500 
euros. Els principals increments es deriven del reforç en línies d’actuació  relacionades amb 
l’ampliació de beques de col·laboració amb altres entitats teatrals, beques d’arts escèniques 
aplicades, ajuts finalistes de premis de dansa i interpretació, col·laboracions en aportacions de 
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premis diversos (Premi Dansa), Premi Adrià Gual, beques de perfeccionament, beques MAE, 
beques de manutenció d’alumnes de la Jove Companyia IT Dansa, Beques Erasmus. 
 
INGRESSOS 
 

PRESSUPOST 2018 PROPOSTA 2019
VARIACIÓ VALORS 

ABSOLUTS
VARIACIÓ EN 

PERCENTATGE

3 Taxes i altres ingressos 1.479.000,00 1.580.000,00 101.000,00 6,83%

 RESUM CAPITOLS D'INGRÈS

 
 
 
El capítol 3 d’ingressos preveu un increment en els ingressos de matrícules d’ensenyaments 
reglats i no reglats. La previsió és incrementar matriculacions per un import de 101.000 euros 
derivat de les matrícules de les Escoles de l’Institut, del desplegament de l’activitat d’un nou 
curs del batxillerat artístic, de l’increment d’activitats vinculades amb cursos no reglats i 
postgraus i màsters, serveis de menjador EESA CPD, serveis tècnics teatrals, espais escèncis, 
cessió d’espais, actuacions vinculades amb la Gira europea i nacional de la Jove companyia 
iTDansa, etc. 
 

 
 
El capítol 4 d’ingressos preveu un increment total de 106.000 euros en l’aportació de la 
Generalitat de Catalunya (conveni de finançament EESA-CPD) i a transferències derivades 
d’actuacions, transferències d’ajuntaments per representacions d’espectacles, participació o 
col·laboració amb entitats en premis i ajuts com el Festival Grec o l’Institut de Cultura de Bcn. 
 
Els capítols 5, 7 i 8 no experiment cap canvi respecte de l’any anterior 2017. 
 
El Sr. Altayó anuncia la seva abstenció en el present punt de l’ordre del dia. 
 
La Junta de Govern aprova per majoria, amb l’abstenció del Sr. Altayó, el dictamen de 
la Presidència i adopta els acords següents: 
 
“Vist el que estableix l’article 10 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, en concordança 
amb l’article 33.2 apartat c de la llei 7/85, de 2 d’abril d’on s’infereix, que correspon al Ple de la Diputació 
de Barcelona l’aprovació dels Pressupostos. 
 
Atès que mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 26 de juliol de 2018 es 
van aprovar els criteris per a l’elaboració del pressupost de la Diputació de Barcelona, els seus 
organismes i entitats empresarials per a l’any 2019. 
 
Vist l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya i l’article 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, hom pot asseverar que els ens locals han 
d’aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, les plantilles les quals han de comprendre tots els llocs 
de treball reservats a cada classe de personal. 
 
Atès que s’ha elaborat el projecte de pressupost per a l’exercici econòmic 2019. 
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Vistos els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora d’Hisendes Locals (en endavant TRLRHL) que regulen el contingut i l’aprovació del 
pressupost. 
 
Vist l’article 168 del TRLRHL que regula tots els documents que es requereixen per l’aprovació del 
pressupost: Annex I  “Projecte de pressupost 2019” i “Memòria explicativa del seu contingut”,  Annex II 
“Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament del corrent”, Annex III “Relació de llocs de 
treball, la Plantilla”, Annex IV “Inversions”, Annex V “Informe econòmic-financer”, Annex VI “Beneficis 
fiscals”  i Annex VII “Bases d’execució de l’Institut del Teatre”. 
 
Atès que el projecte de pressupost contempla les previsions de despeses pel conjunt dels projectes que 
l’Organisme Autònom té previst realitzar durant l’any 2019, recollit en el document Annex I  “Projecte de 
pressupost 2019” i “Memòria explicativa del seu contingut”. 
 
Atès que les característiques més importants del projecte de pressupost són les següents: 
 

1. Variacions 2018/2019 sobre les previsions inicials de despesa: 
 

Capítol I            4,66% 
Capítol II         -22,03% 
Capítol III  0,00% 
Capítol IV          63,73% 
Capítol VI  0,00% 
Capítol VIII         0,00% 
 

2. Variacions 2018/2019 sobre les previsions inicials d’ingressos: 
 

Capítol III            6,83% 
Capítol IV            0,61% 
Capítol V            0,00% 
Capítol VII 0,00% 
Capítol VIII         0,00% 

 
Atès que les Bases d’Execució corresponents a l’Institut del Teatre s’aproven conjuntament amb les 
Bases d’Execució de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist, en aquest sentit, el que disposa l’article 33.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, relativa a la competència del Ple de l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs 
de treball. 
 
Vist l’article 26 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei 
de les Entitats Locals on s’estableix que s’ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en que 
s’aprovi el pressupost i que tant la plantilla com la relació de llocs de treball són documents que integren 
el pressupost (Annex III). 
 
Vist que d’acord amb l’article 164 del TRLRHL, el pressupost general de les entitats locals està integrat, 
entre d’altres, pels pressupostos dels organismes autònoms dependents d’aquestes. 
 
Vist l’article 19 c) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, relatiu a la competència de la Gerència d’elaborar, 
d’acord amb la Direcció General, els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes 
de plantilla i la relació i classificació de llocs de treball. 
 
Vist l’article 17 i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, pel que fa a la competència de la Directora General 
de presentar, d’acord amb la Gerència, el projecte de pressupost a la Junta de Govern. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Direcció General, d'acord amb la 
Gerència, previ l’informe de la Intervenció delegada, proposa a la Junta de Govern l'adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR favorablement el projecte de pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre, corresponent a l’exercici 2018, per un import anivellat de DINOU MILIONS TRES-CENTS 
TRENTA-QUATRE MIL EUROS (19.334.000,00 €), tant pel que fa a l’estat d’ingressos com al seu estat 
de despeses, acompanyat de la memòria justificativa i documentació annexa, així com de la plantilla 
de personal, la relació de llocs de treball i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2019, que 
s’adjunten com annexos núms. I a VII, en compliment del que es preceptua en l’art. 165.1 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i en l’art. 18.2 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI de l’esmentat text refós i 
d’acord amb el que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, l’art. 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’art. 283.1 del text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Segon.- ELEVAR al Consell General el projecte de pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre per a l’any 2019 i la resta de documentació annexa el que inclou també la plantilla de personal, la 
relació de llocs de treball i les Bases d’execució del pressupost per a l’any 2019, per sotmetre’l a 
l’aprovació del Ple, d’acord amb els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i els articles 168 i 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals , aprovat per 
RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Intervenció General i a la Direcció de Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona.” 
 
 

MEMÒRIA  EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DE L’ORGANISME 
AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE PER A L’EXERCICI 2019 

 

El pressupost de l’Organisme Autònom Institut de Teatre per a l’exercici 2019 es configura com la previsió 
de despeses i l’estimació dels ingressos previstos per cobrir  el conjunt de despeses previstes. 
  
Es tracta d'un pressupost que tracta de combinar el respecte per l'austeritat, el control de la despesa 
pública i la recerca de l'eficiència i l'eficàcia en la gestió amb l’objectiu d’aconseguir equilibrar les 
despeses reals del centre i els recursos disponibles. A més reflecteix el compromís amb l'estabilitat 
pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límit de despesa no financer de l'administració local. 
 
L'objectiu és que aquest Organisme sigui una administració bé gestionada i solvent, i que es regeix per 
l'equilibri pressupostari. 
 
L’Institut del Teatre seguirà el Pla estratègic 2018-21 que està d’acord amb la finalitat i els objectius dels 
estatuts de l’organisme autònom. En el mateix es defineix la missió de l’Institut del Teatre com una 
plataforma destinada al conreu i renovació permanent de les arts escèniques i molt especialment de 
l’escena catalana, actualitzant i desenvolupant les funcions de docència, creació, recerca, conservació i 
difusió. 
 
En conseqüència el pressupost de l’exercici 2019 segueix els objectius i accions concretades en el pla 
estratègic i les directrius especifiques, per un cantó de caràcter acadèmic definides per la Direcció 
general, i per l’altre de caràcter d’administració que contempla aspectes econòmics, de gestió de recursos 
humans, administratiu, de gestió d’infraestructures i serveis, de suport acadèmic i de relacions laborals  
definides per la Gerència i es defineixen en els objectius específics per l’exercici 2019 següents: 
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• Desenvolupar i avaluar el Pla Estratègic 2018-2021 
• Avaluar  la implantació complerta dels estudis de Batxillerat a l’EESA-CPD 
• Elaborar les noves titulacions i preparar implantació de Formació Professional-Grau Superior de 

Luminotècnia i d’Actuació 
• Seguir desenvolupant el procés l’adscripció a la Universitat de les titulacions superiors (ESAD i 

CSD) 
• Desenvolupar el Pla de Recerca de l’IT 
• Prioritzar la creació i la producció d’activitats artístiques fent visible en el món professional, la 

qualitat dels nostres alumnes i graduats i potenciant la inserció laboral. 
• Dissenyar les àrees de Desenvolupament de Projectes, Producció i Serveis Escènics i iniciar la 

seva implantació. 
• Desenvolupar nous recursos al Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. 
• Ampliar i adequar l’espai d’arxiu del Centre de Documentació. 
• Seguir desenvolupant noves formes de col·laboració formativa i artística amb l’entorn proper 

(districte) i el món local. 
• Seguir incrementant la  incidència i creació de més lligams de col·laboració amb entitats locals i 

espais escènics. 
• Fer el seguiment, millora i implantació de protocols en l’àmbit de la gestió i l’administració de l’IT 
• Dissenyar la carrera professional dels docents i instrumentistes d’acord amb les noves 

necessitats de l’IT. 
• Revisió i actualització de l’organització laboral i acadèmica. 
• Millorar l’eficiència energètica i la prestació de serveis dels edificis de l’Institut del Teatre. 

 
El pressupost de l'exercici 2019 s’ajusta a les previsions del Decret de la Presidència de data 26 de juliol 
de 2018 que aprova els criteris per a l’elaboració del pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
Així, el Pressupost per a 2019 ascendeix a 19.334.000,00 €, que suposa un augment de 207.000,00 € 
respecte a l'exercici anterior, fet que suposa un 1,08 % més. S’ha de tenir en compte que l’augment en la 
previsió d’ingressos per part de l’Institut del Teatre fa que l’aportació de la Diputació de Barcelona no 
s’incrementi en cap import. 

ESTAT DE DESPESES 
 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 

PRESSUPOST 2019 PRESSUPOST 2018 

IMPORT % IMPORT IMPORT 

A) OPERACIONS NO FINANCERES 19.284.000,00 € 1,09% 19.077.000,00 € 207.000,00 € 

A.1 OPERACIONS CORRENTS 19.039.200,00 € 1,10% 18.832.200,00 € 207.000,00 € 

1 Despeses del Personal 16.410.000,00 € 4,66% 15.679.000,00 € 731.000,00 € 

2 Despeses corrents en béns i serveis 2.302.100,00 € -22,03% 2.952.600,00 € -650.500,00 € 

3 Despeses financeres 2.100,00 € 0,00% 2.100,00 € 0,00 € 

4 Transferències corrents 325.000,00 € 63,73% 198.500,00 € 126.500,00 € 

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 244.800,00 € 0,00% 244.800,00 € 0,00 € 

6 Inversions reals 244.800,00 € 0,00% 244.800,00 € 0,00 € 

7 Transferències de capital 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 50.000,00 € 0,00% 50.000,00 € 0,00 € 

8 Actius financers 50.000,00 € 0,00% 50.000,00 € 0,00 € 

9 Passius financers 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 

TOTAL DESPESES 19.334.000,00 € 1,08% 19.127.000,00 € 207.000,00 € 
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CAPÍTOL 1. Pel que fa a la despesa de personal existeix correlació entre els crèdits del Capítol 1 de 
Despeses de Personal, inclosos en el Pressupost i l'Annex de Personal d'aquesta Entitat Local per a 
l’exercici econòmic, sent el seu import global de 16.410.000,00 € , experimentant un increment respecte al 
consignat en el Pressupost de l'exercici anterior 2018, d’un 4,66 % .  
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

10100 Retribucions bàsiques del personal directiu 38.000,00 37.000,00 

10101 Altres remuneracions del personal directiu 152.000,00 148.000,00 

12000 Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous 1.350.000,00 1.328.000,00 

12006 Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis 202.000,00 198.000,00 

12100 
Retribucions complementàries del personal funcionari. C. 
Destinació 675.000,00 658.000,00 

12101 
Retribucions complementàries del personal funcionari. C. 
Específic 1.630.000,00 1.593.000,00 

12104 Carrera nivell transició personal funcionari 21.000,00   

13000 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 1.300.000,00 1.270.000,00 

13002 Altres remuneracions del personal laboral fix 1.840.000,00 1.798.000,00 

13100 Retribucions bàsiques del personal laboral temporal 5.105.000,00 4.567.000,00 

13101 Retribucions bàsiques del personal laboral temporal 0,00 0,00 

15000 Productivitat 675.000,00 656.000,00 

15100 Gratificacions. Serveis extraordinaris 33.000,00 17.000,00 

16000 Seguretat Social 3.246.000,00 3.215.000,00 

16200 Formació i perfeccionament del personal 31.000,00 31.000,00 

16201 Economats i menjadors 83.000,00 83.000,00 

16203 Altres despeses socials del personal   49.000,00 

16209 Altres despeses socials del personal 29.000,00 31.000,00 
 
El Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) constitueix l’instrument organitzatiu que mostra la descripció, gestió 
i execució de l’oferta educativa que presenta l’Institut del Teatre, de forma que relaciona cadascun dels 
continguts curriculars, agrupats en crèdits o mòduls, i assignats als corresponents itineraris d’especialitat / 
curs, incorporant la durada, l’agrupació d’alumnat i eventualment la titularitat docent dels mateixos. El 
POA permet visualitzar de forma conjunta la planificació acadèmica i de RRHH, retributiva i contractual, 
amb una vinculació de curs acadèmic.  
 
La distribució de la despesa del capítol 1 mostra que en el seu conjunt un import de 10.624.362,00 € 
correspon al personal docent i suport a la docència, d’acord amb el Pla d’Ordenació Acadèmica del curs 
2018-2019, aprovat en Junta de Govern de 17 de juliol de 2018. Aquest import inclou les previsions per 
increment vegetatiu d’antiguitat del personal docent de 24.672,97 €. 
  
Pel que fa al personal no docent l’estimació de despesa és de l’ordre de 5.031.257,89 €. Aquest import 
inclou les previsions per increment vegetatiu d’antiguitat del personal no docent de 7.500,00 €.  
 
Fins a la totalitat de la despesa del capítol 1, per import de 16.410.000 €, s’ha previst donar cobertura a 
l’increment retributiu i als costos socials del personal corresponents al 2019, pel càlcul del qual s’ha tingut 
en compte que en el moment de confeccionar aquest document encara no s’ha fet front a l’increment 
corresponent al 2018 (528.380,11 €), si bé en la base de càlcul de partida de 2019 es contempla la 
totalitat de l’increment retributiu que s’aplicarà en el 2018, carrera del personal (50.000 €), aplicacions de 
despesa no periòdica com l’ajut al menjar (83.000 €), la formació del personal (31.000 €), les 
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gratificacions per serveis extraordinaris (33.000 €) i les despeses socials –ajut fills, millores socials- 
(29.000 €). 
 
El quadre comparatiu següent mostra les diferents variables i percentatges entre el capítol 1 dels exercicis 
2018 i 2019. 
 

 
 
Pel que fa a les variacions més destacades entre aplicacions econòmiques entre exercicis cal destacar 
que s’incorpora una nova aplicació, la 121.04 Carrera nivell transició personal funcionari, per poder fer 
front a l’acord de la mesa general de negociació de matèries comunes de 18 de desembre de 2017, 
ratificat pel Ple corporatiu mitjançant Acord aprovat en sessió de data 25 de gener de 2018 que regula el 
reconeixement d’un complement de carrera de nivell de transició. S’incrementen de forma significativa 
l’aplicació 131.00 Remuneracions personal laboral temporal, en un 11,78 %, motivat per l’increment que 
ha observat el Pla d’Ordenació Acadèmica del curs 2018-2019 aprovat per Junta de Govern de 17 de 
juliol de 2018 i efectes 1 de setembre, i l’aplicació 151.00 Gratificacions, en un 94,12 %, per poder abonar 
els pagaments derivats de l’important creixement en les activitats docents no reglades desenvolupades 
per l’Institut del Teatre a les que donava cobertura la instrucció per a la regulació de les activitats docents 
no reglades de l’Institut del Teatre de 20 de juliol de 2016, atès que s’ha observat un creixement de la 
despesa molt destacable en aquest apartat. 
 
S’ha eliminat l’aplicació 162.03 Millores socials que donava cobertura als pagaments en concepte de 
millora social per anys de serveis, tenint en compte l’informe de la Intervenció General de la Diputació en 
relació amb aquests pagaments.   
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MODIFICACIONS DE PLANTILLA I RLLT ANY 2018 
A DATA 04-09-2018 

 
 
A nivell de moviments de plantilla, s’ha de tenir en consideració que amb el Pressupost corresponent a 
l’any 2018 es va aprovar una plantilla de l’Institut del Teatre formada per 278 efectius. 
 
En el decurs de l’any 2018, s’ha amortitzat 1 plaça de personal funcionari i 1 de laboral i s’han creat  2 
places de personal funcionari, que tot seguit es detallen: 
 
Amb el pressupost de l’any 2018: 
 

PLACES AMORTITZADES 
 

PERSONAL FUNCIONARI 
 

Tècnic Superior Informàtica (CL) .......................................................................................  -1 
 
 

PLACES CREADES 
PERSONAL FUNCIONARI 

 
Tècnic Auxiliar Informàtica (EN)........................................................................................  +1 
 

 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 24 de gener de 2018, aprovat pel Ple de 
la Diputació de Barcelona, en data 22 de març de 2018: 
 

 
PLACES AMORTITZADES 

 
PERSONAL LABORAL 

 
Tècnic Mitjà de Gestió (DS), ............................................................................................... -1 
 

PLACES CREADES 
 

PERSONAL FUNCIONARI 
 
Tècnic Mitjà Especialista (DG) ..........................................................................................  +1 

 
 
Pel que fa a la relació de llocs de treball, s’ha produït les modificacions que es detallen tot seguit: 
 
 
Amb el pressupost de l’any 2018: 
 

• Modificar la tipologia horària d’un efectiu del lloc de treball d’“Oficial d’Instal·lacions”, adscrit a la Unitat 
de Manteniment i Seguretat en obres, orgànic P08A202, actualment amb tipologia horària GM 
(Intensiu matí), assignant-li la tipologia horària GE (Específic). 
 

• Modificar l’adscripció del lloc treball de “Tècnic organització i processos de gestió”, codi retributiu 
20.TG02, tipologia horària GM (Intensiu matí), actualment adscrit a la Unitat Jurídica i Procedimental, 
orgànic P08A102-2, que passa a adscriure’s al Grup de Suport a Escoles, orgànic P08A001.  
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• Suprimir el lloc de treball de “Tècnic mitjà gestió acadèmica”, codi retributiu 17.TG01, tipologia horària 
GM (Intensiu matí), actualment adscrit al Grup de Suport a Escoles, orgànic P08A001. 
 

• Crear un lloc de treball de “Tècnic mitjà de gestió”, codi retributiu 17.TG01, tipologia horària GM 
(Intensiu matí), adscrit a la Unitat Jurídica i Procedimental, orgànic P08A102-2. 

 

• Reclassificar el lloc de treball de “Cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals”, orgànic P08A201, 
tipologia horària TC (Plena Dedicació), codi retributiu 21.A502, integrant-lo en el codi retributiu 
22.A501. 

 

• Suprimir el lloc de treball de “Tècnic superior d’informàtica”, codi retributiu 20.TG02, tipologia horària 
GE (Específic), adscrit a la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals, orgànic P08A201. 
 

• Crear un lloc de treball d’“Auxiliar d’informàtica”, codi retributiu 15.AT02, tipologia horària AP (Ampliat 
Partit), adscrit a la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals, orgànic P08A201. 

 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 24 de gener de 2018, aprovat pel Ple de 
la Diputació de Barcelona, en data 22 de març de 2018: 
 

• Suprimir el lloc de ”Tècnic mitjà de gestió”, codi retributiu 17.TG01, adscrit a la Gerència, orgànic 
P08A000, jornada de treball AP (Ampliat Partit). 
 

• Crear un lloc de ”Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica”, codi retributiu 17.TG01, jornada de 
treball GM (Intensiu Matí), i adscriure’l a la Coordinació Acadèmica, orgànic P080100. 
 

• Crear  la fitxa descriptiva del lloc de “Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica” (10/MF). 
 

 
CAPÍTOL 2.  En els darrers exercicis s’havia fet un esforç important de contenció de la despesa corrent 
en béns i serveis, de tal forma que l’objectiu era ajustar el pressupost de capítol 2 a les necessitats reals, 
atès que des de 2011, moment en el que a conseqüència de la crisi econòmica internacional es va reduir 
de forma important la despesa corrent de les entitats públiques. Aquesta situació obligava a compensar la 
diferència econòmica que es produïa entre la despesa real i la despesa aprovada amb descensos severs, 
amb la incorporació de romanent líquid de tresoreria durant l’exercici següent. En el pressupost 2019 
l’increment de capítol 1 és força important, atès que les previsions són les de recuperar el poder adquisitiu 
en diversos exercicis, de forma que a l’1,75 % del 2018 se li haurà d’incrementar més d’un 2% en el 2019 
i següents. En aquest sentit, l’increment del capítol 1 ha de tenir una equivalència en una reducció en el 
capítol 2 per no incrementar finalment l’aportació de la Diputació de Barcelona. De forma addicional 
probablement s’haurà de tenir en expectativa la incorporació de romanent líquid de tresoreria durant 
l’exercici 2019, que conjuntament amb l’increment d’ingressos propis previstos hauria de donar cobertura 
a la totalitat de la despesa. 
 
Per tant, el capítol 2 per import de 2.302.100,00 €, la qual cosa suposa una reducció del 22,03% respecte 
del Pressupost de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 2018. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

20600 Arrendaments d'equips per a processos d'informació 37.610,00 9.625,00 

20800 Arrendaments d'un altre immobilitzat material 12.320,00 9.320,00 

20900 Cánons 1.700,00   
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21200 Edificis i altres construccions 10.815,00 160.930,00 

21300 Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 41.725,00 146.550,00 

21301 Contractes manteniment maquinària i instal.lacions 106.065,00 291.420,00 

21302 Contractes manteniment informàtica 17.875,00 49.885,00 

21501 Manteniment mobiliari 49.250,00 31.535,00 

21502 Manteniment d'altre material   3.015,00 

21600 Equips per a processos d'informació 22.570,00 7.000,00 

21900 Altre immobilitzat material 2.500,00   

22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 22.315,00 28.565,00 

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 19.350,00 14.500,00 

22002 Material informàtic no inventariable 3.230,00 4.000,00 

22100 Subministrament d'energia elèctrica 262.245,00 510.270,00 

22101 Subministrament d'aigua 30.180,00 35.230,00 

22102 Subministrament de gas 68.590,00 107.120,00 

22104 Subministrament de vestuari 4.845,00 6.000,00 

22114 Material tallers 61.670,00 35.675,00 

22115 Festival Llum 4.000,00   

22116 Altres subministraments   650,00 

22117 Altres subministraments   78.130,00 

22199 Altres subministraments 78.730,00   

22200 Serveis de telecomunicacions 16.050,00 32.000,00 

22201 Comunicacions postals 9.380,00 7.175,00 

22203 Comunicacions informàtiques 4.965,00 12.300,00 

22300 Transports 17.250,00 10.800,00 

22400 Primes d'assegurances 3.300,00   

22403 Primes d'assegurances 32.000,00 8.250,00 

22502 Tributs de les entitats locals 6.195,00 5.710,00 

22601 Atencions protocol·làries i representatives 6.640,00 12.640,00 

22602 Publicitat i propaganda 1.590,00 10.000,00 

22603 Publicació en diaris oficials 1.565,00   

22604 Jurídics, contenciosos 720,00 720,00 

22606 Reunions, conferències i cursos 83.780,00 31.360,00 

22607 Oposicions i proves selectives 560,00 560,00 

22609 Activitats culturals i esportives 78.385,00   

22610 Quotes de socis 4.800,00 7.700,00 

22614 Altres despeses diverses   13.920,00 

22615 Altres despeses diverses   1.800,00 

22618 Honoraris, viatges i allotjament professorat convidat POA 18.750,00 26.900,00 

22621 Honoraris, viatges i allotjament professorat convidat NO POA 42.715,00 13.515,00 

22622 Altres despeses diverses   1.360,00 

22623 Altres despeses diverses   0,00 
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22624 Altres despeses diverses   182.255,00 

22625 Altres despeses diverses   2.250,00 

22627 Altres despeses diverses   1.680,00 

22631 Altres despeses diverses   0,00 

22633 Altres despeses diverses   600,00 

22699 Altres despeses diverses 157.585,00   

22700 Neteja i condicionament 292.515,00 395.955,00 

22701 Seguretat 258.505,00 305.310,00 

22706 Estudis i treballs tècnics 29.910,00 33.090,00 

22707 Altres treballs fets per empreses i professionals   0,00 

22709 Catàleg IT 2.000,00 132.865,00 

22710 Altres treballs fets per empreses i professionals   8.700,00 

22711 Altres treballs fets per empreses i professionals   73.500,00 

22712 Altres treballs fets per empreses i professionals   8.640,00 

22713 Altres treballs fets per empreses i professionals   48.850,00 

22716 Altres treballs fets per empreses i professionals   2.160,00 

22717 Altres treballs fets per empreses i professionals   1.280,00 

22799 Altres treballs fets per empreses i professionals 285.340,00   

23010 Dietes del personal directiu 495,00 495,00 

23020 Dietes del personal no directiu 17.860,00 12.600,00 

23021 Dietes del personal no directiu   880,00 

23110 Locomoció del personal directiu 1.125,00 1.125,00 

23120 Locomoció del personal no directiu 17.235,00 13.275,00 

23121 Locomoció del personal no directiu   960,00 

24000 Despeses de publicacions 53.300,00   
 
En l’àmbit de les despeses corrents s’ha de tenir en compte que l’Institut del Teatre ofereix serveis en tres 
centres territorials de l’àmbit de la província: Barcelona com a seu principal, el centre territorial del Vallès 
(Terrassa) i el centre territorial d’Osona (Vic). Dins dels tres centres, l’Institut del Teatre, des de la seva 
creació en 1913, ha anat incorporant estaments orgànics i institucionals que configuren un conjunt de 
serveis molt variats: Museu del Teatre, Centre d’Investigació, Teatres, Escola Superior d’Art Dramàtic, 
Conservatori Superior de Dansa, Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic, Conservatori Professional de 
la Dansa,  Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle. 
 
El catàleg d’ensenyaments i serveis fa que la despesa del capítol 2 de l’Institut del Teatre hagi de fer front 
a un grup de despeses corrents molt importants d’ordre general a nivell d’edificació, maquinària, 
instal·lacions, reparacions, consums, seguretat, neteja. 
 
La despesa pressupostada ha de permetre donar cobertura i fer el seguiment adequat del manteniment 
d’edificis mitjançant diversos manteniments i reparacions generals, de tipus escènic, de fusteria, de millora 
d’accessos, de les aules i espais, del manteniment de la maquinària i les instal·lacions, de reparacions 
especialitzades, de serveis tècnics necessaris, contractes de manteniment i maquinària i instal·lacions 
(manteniment grup electrogen, ascensors, plagues, megafonia del centre, portes i serralleria, 
manteniment de pintura, inspeccions tècniques, maquinària escènica), manteniment de fotocopiadores,  
de vestuari, manteniment dels serveis d’assistència pels serveis informàtics, material d’oficina, material 
fungible, material informàtic no inventariable, material tallers i escolar. 
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Una part econòmica molt important del funcionament dels centres sobre la totalitat de la despesa del 
capítol 2 és la que ha de cobrir els consums fixos d’energia elèctrica, aigua, gas, de neteja, higiene, 
vigilància i seguretat,  910.000,00 € aproximadament. 
 
El detall de despeses d’aquest apartat es tanca amb els estudis i treballs tècnics (expedients de llicències, 
digitalització de plànols, actualització dels arxius, memòries, altres serveis realitzats per altres empreses i 
professionals (manteniment de plantes, despeses de tintoreria, manteniment de pianos, vigilància de la 
salut dels treballadors, llicència i allotjament catàlegs bibliogràfics, revisió de sistemes de seguretat, 
suport d’enregistrament dels tallers, diaris i serveis de recull digital del centre de documentació, serveis 
docents complementaris de les Escoles del centre mitjançant figures jurídiques específiques com a 
col·laboradors docents puntuals, serveis professionals de docència, conferències i cursos, tècnics de 
tallers docents, despeses específiques per impuls de Tallers d’alumnes de les Escoles, honoraris, viatges 
i allotjament del professionals externs i finalment el conveni d’Ensenyament amb l’UPC.. 
 
En aquest capítol del pressupost s’ha adequat el contingut de les aplicacions a la modificació de 
l’estructura pressupostària introduïda per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 
El total dels crèdits pressupostaris consignats per a operacions corrents i despeses derivades del 
funcionament dels serveis existents en l'Organisme Autònom Institut del Teatre es poden considerar 
suficients per atendre les obligacions ordinàries exigibles a l’Organisme, si es compleixen les expectatives 
d’ingressos i  d’incorporació de romanent líquid de tresoreria. 
  
CAPÍTOL 3. Les despeses financeres recollides en aquest capítol es refereixen a les consignacions de 
pagaments de comissions dels comptes bancaris contractats per l'Entitat per import de 2.100,00 €, la qual 
cosa no suposa cap variació respecte al Pressupost de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 2018. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

35900 Altres despeses financeres 2.100,00 2.100,00 
 
 
CAPÍTOL 4. Les transferències corrents comprenen els crèdits per aportacions de l'Organisme 
Autònom Institut del Teatre sense contraprestació dels agents receptors i amb destinació a operacions 
corrents.  
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

46200 Conveni amb IMCET 56.700,00   

46201 Conveni amb Ajuntament de Vic 10.200,00   

48000 Beques de curs, MAE i IT Dansa 144.475,00   

48001 
Premi Adrià Gual, ajuts graduats i ajuts a la manutenció 
alumnes IT Dansa 50.000,00   

48002 Beques Projecte pedagògic IT Teatre 16.500,00   

48004 Beca Suport internacionalització 2.890,00   

48005 Beques IT Tècnica 14.200,00   

48006 Beques a projectes en arts escèniques aplicades 6.000,00   

48007 Ajut finalitat Premi de dansa 20.000,00   

48100 Beques alumnes Erasmus 3.235,00 147.700,00 

48101 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació   50.000,00 

48900 Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre 800,00 800,00 
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La tipologia d’institució que configura l’Institut del Teatre com a organització singular amb objectius a 
l’entorn de la difusió, la pedagogia, la creació, el coneixement i la recerca de les arts de l’espectacle, 
incideix en la configuració d’un bloc important de transferències del capítol 4 que es destinen a un conjunt 
d’activitats com beques d’estudi, ajuts als graduats, ajuts econòmics a estudiants, beques de col·laboració 
amb altres entitats teatrals, beques d’arts escèniques aplicades, ajuts finalistes de premis de dansa i 
interpretació, col·laboracions en aportacions de premis diversos (Premi de Dansa), Premis Adrià Gual i 
beques de perfeccionament, Beques MAE Escola Biblioteconomia, Biblioteca i arxiu, Beques i ajuts a la 
manutenció dels alumnes de la Jove companyia IT Dansa, o l’aportació a les Beques Erasmus. 
 
En aquest sentit, es preveuen crèdits per import de 325.000,00 € en 2019. Aquest capítol  experimenta un 
increment important respecte al Pressupost de l'exercici anterior 2018, donada la incorporació de la 
previsió de despeses vinculades en concepte de beques de la Jove companyia IT Dansa i diversos ajuts 
econòmics ja associats a Coordinació Acadèmica abans de l’aprovació del pressupost que s’han 
incrementat de forma important com beques a IT Tècnica, IT Teatre i arts escèniques aplicades i Premi de 
dansa. 
 
Dins del capítol 4 també s’han dotat econòmicament els projectes relatius al conveni d’escoles públiques 
amb l’Ajuntament de Vic i el conveni amb l’IMCET, que en aquest darrer cas ha variat del capítol 2 al 4. 
 
CAPÍTOL 6. S'han consignat en l'Estat de Despeses del Pressupost de 2019 inversions reals per un 
import de 244.800,00 €, finançades amb recursos afectats procedents de subvencions o transferències de 
capital de la Diputació de Barcelona. 
 
Les inversions per a l’exercici 2019 comprenen les definides en el pla de manteniment i conservació de 
les seus, actualització de tecnologia per impartir els ensenyaments, la renovació d’equipament informàtic, 
fons bibliogràfics, audiovisuals i patrimoni artístic de les arts escèniques del Museu d’Arts Escèniques 
(MAE). 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

62200 Edificis i altres construccions. Inv. nova 12.500,00 0,00 

62300 Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 32.500,00 58.700,00 

62500 Mobiliari i estris. Inversió nova 41.000,00 3.000,00 

62600 Equips per a processos d'informació. Inv. nova 13.500,00 37.600,00 

62900 Fons bibliogràfics. Inversió nova 36.000,00 36.000,00 

62901 Fons audiovisuals. Inversió nova 14.500,00 14.500,00 

63300 Inversió de reposició de maquinària, intal.lacions i utillatge 69.400,00   

63600 Inversió de reposició d'equipament informàtic 20.000,00   

64100 Despeses en aplicatius informàtics 5.400,00 20.000,00 

65000 Despeses en inversions gestionat per altres ens públics   75.000,00 
 
 
L’apartat d’inversions vol fer front a un conjunt de despeses de l’Institut del Teatre com la millora dels 
edificis, millora dels sistemes de climatització i calefacció, aparells elèctrics i/o electrònics, mobiliari 
d’oficina i estris varis per les activitats acadèmiques, eines i utillatge per escenografia, ordinadors pels 
alumnes de totes les escoles, equips pel tractament d’imatges i programes de disseny especialitzat, 
renovació d’equips per als teatres i renovació d’aparells d’audiovisuals i equipament tècnic, fons 
bibliogràfic i revistes especialitzades, fons audiovisual, inversions en la sala d’exposicions / biblioteca, 
noves llicències informàtiques. 
 
Com en altres capítols del pressupost s’ha adequat el contingut de les aplicacions a la modificació de 
l’estructura pressupostària introduïda per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
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Els crèdits pressupostaris per a Inversions Reals suposen el 1,27% del total del pressupost. 
 
D'aquesta manera, aquests crèdits no experimenten cap increment respecte al Pressupost de l'exercici 
anterior 2018. 
 
CAPÍTOL 8. Els actius financers estan constituïts per bestretes de retribucions al personal, amb la seva 
contrapartida en ingressos. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

83000 Préstecs a curt termini 15.000,00 15.000,00 

83100 Préstecs a llarg termini 35.000,00 35.000,00 
 
Dins d’aquest capítol es contemplen les diferents modalitats de bestretes per al personal aprovades en els 
darrers exercicis per part de la Diputació de Barcelona mitjançant Acords amb la representació sindical. 
Actualment es preveuen bestretes d’1, 2 o fins a 3 mensualitats i 12, 24 o 36 mesos de període de retorn, 
d’acord amb les condicions reguladores específiques de la tipologia de personal sol·licitant en cada cas.  
 
Amb un import de 50.000,00 € representa un 0,26 % del pressupost total, que  no suposaran cap 
increment respecte al Pressupost de l'exercici 2018.  
 

ESTAT D’INGRESSOS 
 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 

PRESSUPOST 2019 PRESSUPOST 2018 

IMPORT % IMPORT IMPORT 

A) OPERACIONS NO FINANCERES 19.284.000,00 € 1,09% 19.077.000,00 € 207.000,00 € 

A.1 OPERACIONS CORRENTS 19.039.200,00 € 1,10% 18.832.200,00 € 207.000,00 € 

1 Impostos directes 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00€  

2 Impostos indirectes 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00€  

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos 1.580.000,00 € 6,83% 1.479.000,00 € 101.000,00 € 

4 Transferències corrents 17.436.900,00 € 0,61% 17.330.900,00 € 106.000,00 € 

5 Ingressos patrimonials 22.300,00 € 0,00% 22.300,00 € 0,00 € 

A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 244.800,00 € 0,00% 244.800,00 € 0,00 € 

7 Transferències de capital 244.800,00 € 0,00% 244.800,00 € 0,00 € 

B) OPERACIONS FINANCERES 50.000,00 €   0,00% 50.000,00 € 0,00 € 

8 Actius financers 50.000,00 € 0,00% 50.000,00 € 0,00 € 

9 Passius financers 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INGRESSOS 19.334.000,00 € 1,08% 19.127.000,00 € 207.000,00 € 
 

 
CAPÍTOL 3. El conjunt d’ingressos previstos per operacions corrents procedents de taxes, preus públics 
i altres ingressos, ascendeix a 1.580.000,00 €, fet que suposa un increment del 6,83 %, amb una 
quantitat de 101.000,00 €, respecte al Pressupost de l'exercici anterior. Aquest increment correspon a 
22.500,00 € del desplegament de l’activitat  d’un nou curs del batxillerat artístic, 8.500,00 € del nou 
contracte del servei del menjador de l’EESA-CPD i 70.000,00 € de nous cursos no reglats i Postgraus 
previstos en el nou curs 2018/2019. 
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El pressupost d’ingressos en el Capítol 3 de l’Institut del Teatre s’ha confeccionat tenint en compte els 
diferents descomptes, bonificacions i contraprestacions continguts en la tarifa de taxes i es considera que 
l’aplicació dels mateixos no tindrà cap impacte durant l’exercici. 
 
S’ha de tenir en compte que excepcionalment i per primer cop durant l’exercici 2017 els ingressos 
corresponents a les matrícules de darrer quadrimestre del 2017 es van comptabilitzar mitjançant un 
pendent d’aplicar de 2017 que es va aplicar de forma definitiva en el pressupost d’ingressos 2018. 
Aquesta operació genera una distorsió molt important de la comptabilitat pressupostària en el moment de 
fer un seguiment real dels ingressos dels diferents exercicis. Per tant, s’ha d’observar que el càlcul 
d’ingressos de 2019 ha incorporat totes les variables per obtenir una xifra el més fidel possible. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

31200 Taxes per serveis educatius 973.100,00 950.600,00 

31201 Taxes per serveis educatius 122.400,00 122.400,00 

32500 Taxa per expedició de documents 2.500,00 2.500,00 

32501 Taxa per expedició de documents 1.000,00 1.000,00 

33901 Altres taxes per utilitz. privativa domini públic 78.000,00 78.000,00 

34200 Preus públics per serveis educatius 223.000,00 153.000,00 

34600 Preus públics per serveis de menjador 82.000,00 73.500,00 

34902 Altres preus públics 10.000,00 10.000,00 

34907 Altres preus públics 80.000,00 80.000,00 

39900 Altres ingressos diversos 8.000,00 8.000,00 
 
El capítol 3 mostra una previsió d’ingressos d’1.095.500,00 € pel que fa  a la matriculació de les Escoles 
(Escola Superior d’Art Dramàtic, Conservatori Superior de Dansa, Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic, Conservatori Professional de la Dansa,  Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle 
) i del batxillerat que va iniciar la seva activitat en el curs 2017-2018, de 223.000,00 € per cursos no 
reglats, postgraus i màsters, de 82.000,00 € de serveis de menjador de l’Escola EESA CPD, 10.000,00 € 
de serveis tècnics teatrals, espais escènics i d’altres entitats, 78.000 €  de cessió espais, 80.000,00 €  
derivats de les actuacions vinculades a les Gires europea i nacional de la Jove companyia ITDansa i 
altres ingressos diversos de menor quantia. 
 
Capítol 4. El total d'ingressos previstos en el capítol 4 per transferències corrents, es preveu superior 
en la seva totalitat al previst en l'exercici anterior. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

40000 Transferències de l'administració general de la corporació 16.937.200,00 16.937.200,00 

45030 
Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria 
d'educació 456.000,00 380.000,00 

45060 Altres transf. per convenis amb la com. aut. 0,00 0,00 

45062 Transferències d'ajuntaments   2.200,00 

46200 Transferències d'ajuntaments 32.200,00   

47000 Transferències d'empreses privades 11.500,00 11.500,00 
 
Per a l'exercici 2019 es consigna un import de 17.436.900 €, motiu pel qual l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, de 16.937.200,00 €, es manté en el mateix import. En canvi s’han incrementat altres apartats 
com l’aportació de la Generalitat de Catalunya, de 456.000,00 € i 30.000,00 € correspon a un grup d’altres 
transferències previstes que es vinculen amb Convenis per actuacions, transferències d’ajuntaments per 
representacions d’espectacles diversos o per participació o col·laboració d’altres entitats en diversos 
premis i ajuts com el Festival Grec o l’Institut de Cultura de Barcelona.  
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CAPÍTOL 5. Els ingressos patrimonials provenen bàsicament dels interessos bancaris i dels ingressos 
per les concessions administratives per cànon de bar i  cafeteria dels centres de Barcelona i de Terrassa, 
que ascendeixen a una previsió de 22.300,00 € i constitueixen un 0,12% del pressupost. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

52000 Interessos de dipòsits 5.000,00 5.000,00 

55000 Concessions administratives 17.300,00 17.300,00 
 
CAPÍTOL 7. El Capítol 7 de transferències de capital del Pressupost d'Ingressos ascendirà a 
244.800,00 € i constituirà un 1,27% del pressupost, amb la seva contrapartida en despeses. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

70000 
Transferències de l'administració general de la 
corporació 244.800,00 244.800,00 

 
Això no suposarà cap increment respecte a l'ingrés consignat en el Pressupost de l'exercici anterior. 
 
CAPÍTOL 8. Els actius financers vénen reflectits pels ingressos provinents de bestretes de pagues a 
personal, amb la seva contrapartida en despeses. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

83000 
Reintegrament de préstecs de fora del sector 
públic a curt termini 15.000,00 35.000,00 

83100 
Reintegrament de préstecs de fora del sector 
públic a llarg termini 35.000,00 15.000,00 

 
Amb un import previst de 50.000,00 € en 2019, que no suposaran cap increment respecte al Pressupost 
l'exercici anterior.  
 
 

PRESSUPOST 2018 PROPOSTA 2019
VARIACIÓ VALORS 

ABSOLUTS
VARIACIÓ EN 

PERCENTATGE
1 Despeses de personal 15.679.000,00 16.410.000,00 731.000,00 4,66%
2 Despeses en béns corrents i serveis 2.952.600,00 2.302.100,00 -650.500,00 -22,03%
3 Despeses financeres 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00%
4 Transferències corrents 198.500,00 325.000,00 126.500,00 63,73%
5 Fons de contingència i altres imprevistos 0,00 0,00 0,00
6 Inversions reals 244.800,00 244.800,00 0,00 0,00%
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00
8 Actius financers 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00

 TOTAL 19.127.000,00 19.334.000,00 207.000,00 1,08%

PRESSUPOST 2018 PROPOSTA 2019
VARIACIÓ VALORS 

ABSOLUTS
VARIACIÓ EN 

PERCENTATGE
1 Impostos directes 0,00 0,00 0,00
2 Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00
3 Taxes i altres ingressos 1.479.000,00 1.580.000,00 101.000,00 6,83%
4 Transferències  corrents 17.330.900,00 17.436.900,00 106.000,00 0,61%
5 Ingressos patrimonials 22.300,00 22.300,00 0,00 0,00%
6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00
7 Transferències de capital 244.800,00 244.800,00 0,00 0,00%
8 Actius financers 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00

 TOTAL 19.127.000,00 19.334.000,00 207.000,00 1,08%

RESUM CAPITOLS DE DESPESA

 RESUM CAPITOLS D'INGRÈS
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DescPresCodi_subconcepte Descripció subconcepte Denominació 2019 2018
DESPESES 10100 Retribucions bàsiques del personal directiu 38.000,00 37.000,00
DESPESES 10101 Altres remuneracions del personal directiu 152.000,00 148.000,00
DESPESES 12000 Retribucions bàsiques del personal funcionari. Sous 1.350.000,00 1.328.000,00
DESPESES 12006 Retribucions bàsiques del personal funcionari. Triennis 202.000,00 198.000,00
DESPESES 12100 Retribucions complementàries del personal funcionari. C. 675.000,00 658.000,00
DESPESES 12101 Retribucions complementàries del personal funcionari. C. 1.630.000,00 1.593.000,00
DESPESES 12104 Carrera nivell transició personal funcionari 21.000,00
DESPESES 13000 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 1.300.000,00 1.270.000,00
DESPESES 13002 Altres remuneracions del personal laboral fix Retribucions complementàries personal laboral fix 1.840.000,00 1.798.000,00
DESPESES 13100 Retribucions bàsiques del personal laboral temporal 5.105.000,00 4.567.000,00
DESPESES 13101 Retribucions bàsiques del personal laboral temporal No residents 0,00 0,00
DESPESES 15000 Productivitat 675.000,00 656.000,00
DESPESES 15100 Gratificacions. Serveis extraordinaris 33.000,00 17.000,00
DESPESES 16000 Seguretat Social 3.246.000,00 3.215.000,00
DESPESES 16200 Formació i perfeccionament del personal 31.000,00 31.000,00
DESPESES 16201 Economats i menjadors Tiquet restaurant 83.000,00 83.000,00
DESPESES 16203 Altres despeses socials del personal Premi anys de servei 49.000,00
DESPESES 16209 Altres despeses socials del personal 29.000,00 31.000,00
DESPESES 20600 Arrendaments d'equips per a processos d'informació 37.610,00 9.625,00
DESPESES 20800 Arrendaments d'un altre immobilitzat material 12.320,00 9.320,00
DESPESES 20900 Cánons 1.700,00
DESPESES 21200 Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres 10.815,00 160.930,00
DESPESES 21300 Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, 41.725,00 146.550,00
DESPESES 21301 Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, Contractes maquinària i instal·lacions 106.065,00 291.420,00
DESPESES 21302 Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, 17.875,00 49.885,00
DESPESES 21501 Manteniment d'equipament d'oficina Fotocopiadores 49.250,00 31.535,00
DESPESES 21502 Manteniment d'altre material Restauració fons documental 3.015,00
DESPESES 21600 Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a Contractes de manteniment i vtls (biblioteques) 22.570,00 7.000,00
DESPESES 21900 Restauració i fons documental 2.500,00
DESPESES 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 22.315,00 28.565,00
DESPESES 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 19.350,00 14.500,00
DESPESES 22002 Material informàtic no inventariable 3.230,00 4.000,00
DESPESES 22100 Subministrament d'energia elèctrica 262.245,00 510.270,00
DESPESES 22101 Subministrament d'aigua 30.180,00 35.230,00
DESPESES 22102 Subministrament de gas 68.590,00 107.120,00
DESPESES 22104 Subministrament de vestuari 4.845,00 6.000,00
DESPESES 22114 Altres subministraments Tallers escoles 61.670,00 35.675,00
DESPESES 22115 Altres subministraments Festival Llum 4.000,00
DESPESES 22116 Altres subministraments Material escolar 650,00
DESPESES 22117 Altres subministraments  78.130,00
DESPESES 22199 Altres subministraments 78.730,00
DESPESES 22200 Serveis de telecomunicacions 16.050,00 32.000,00
DESPESES 22201 Comunicacions postals 9.380,00 7.175,00
DESPESES 22203 Comunicacions informàtiques 4.965,00 12.300,00
DESPESES 22300 Transports 17.250,00 10.800,00
DESPESES 22400 Primes d'assegurances 3.300,00
DESPESES 22403 Primes d'assegurances 32.000,00 8.250,00
DESPESES 22502 Tributs de les entitats locals 6.195,00 5.710,00
DESPESES 22601 Atencions protocol·làries i representatives 6.640,00 12.640,00
DESPESES 22602 Publicitat i propaganda 1.590,00 10.000,00
DESPESES 22603 Publicació en diaris oficials 1.565,00
DESPESES 22604 Jurídics, contenciosos 720,00 720,00
DESPESES 22606 Reunions, conferències i cursos 83.780,00 31.360,00
DESPESES 22607 Oposicions i proves selectives Tribunals 560,00 560,00
DESPESES 22609 Altres despeses diverses 78.385,00
DESPESES 22610 Quotes de socis 4.800,00 7.700,00
DESPESES 22614 Altres despeses diverses Actuacions IT Dansa 13.920,00
DESPESES 22615 Altres despeses diverses Graduats IT 1.800,00
DESPESES 22618 Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat 18.750,00 26.900,00
DESPESES 22621 Altres despeses diverses Col·laboracions docents 42.715,00 13.515,00
DESPESES 22622 Altres despeses diverses Inauguració curs 1.360,00
DESPESES 22623 Altres despeses diverses Promoció dels ensenyaments 0,00
DESPESES 22624 Altres despeses diverses Convenis IMCET, UPC, Teatro di Pisa 182.255,00
DESPESES 22625 Altres despeses diverses Aportació prog. europeus EPTE, CAPE-SV i ERASMUS 2.250,00
DESPESES 22627 Altres despeses diverses Conveni ISTS 1.680,00
DESPESES 22631 Altres despeses diverses 0,00
DESPESES 22633 Altres despeses diverses Consell de postgrau i recerca 600,00
DESPESES 22699 Altres despeses diverses 157.585,00
DESPESES 22700 Neteja i acondicionament 292.515,00 395.955,00
DESPESES 22701 Seguretat 258.505,00 305.310,00
DESPESES 22706 Estudis i treballs tècnics 29.910,00 33.090,00
DESPESES 22707 Altres treballs fets per empreses i professionals Serveis informàtics 0,00
DESPESES 22709 Altres treballs fets per empreses i professionals 2.000,00 132.865,00
DESPESES 22710 Altres treballs fets per empreses i professionals Campus virtual 1a fase 8.700,00
DESPESES 22711 Altres treballs fets per empreses i professionals Càtering 73.500,00
DESPESES 22712 Altres treballs fets per empreses i professionals Tècnics Mercats Flors 8.640,00
DESPESES 22713 Altres treballs fets per empreses i professionals Tècnics tallers 48.850,00
DESPESES 22716 Altres treballs fets per empreses i professionals Seminari/pràctiques sobre incendi i prevenció 2.160,00
DESPESES 22717 Altres treballs fets per empreses i professionals Publicacions 1.280,00
DESPESES 22799 Altres treballs fets per empreses i professionals 285.340,00
DESPESES 23010 Dietes del personal directiu 495,00 495,00
DESPESES 23020 Dietes del personal no directiu 17.860,00 12.600,00
DESPESES 23021 Dietes del personal no directiu Dietes formació 880,00
DESPESES 23110 Locomoció del personal directiu 1.125,00 1.125,00
DESPESES 23120 Locomoció del personal no directiu 17.235,00 13.275,00
DESPESES 23121 Locomoció del personal no directiu Locomoció formació 960,00
DESPESES 24000 Despeses de publicacions 53.300,00
DESPESES 35900 Altres despeses financeres 2.100,00 2.100,00
DESPESES 46200 Transferències a ajuntaments IMCET 56.700,00
DESPESES 46201 Transferències a ajuntaments Ajuntament de Vic 10.200,00
DESPESES 48000 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques curs, MAE, IT Dansa 144.475,00
DESPESES 48001 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts manutenció alumnes gira, premis i ajuts graduats 50.000,00
DESPESES 48002 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació IT Teatre 16.500,00
DESPESES 48004 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beca suport internalització 2.890,00
DESPESES 48005 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació IT Tècnica 14.200,00
DESPESES 48006 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques projectes arts escèniques aplicades 6.000,00
DESPESES 48007 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajut Premi Dansa 20.000,00
DESPESES 48100 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques erasmus 3.235,00 147.700,00
DESPESES 48101 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts manutenció alumnes gira, premis i ajuts graduats 50.000,00
DESPESES 48900 Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre Fundació Bosch i Gimpera 800,00 800,00
DESPESES 62200 Edificis i altres construccions. Inv. nova 12.500,00 0,00
DESPESES 62300 Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 32.500,00 58.700,00
DESPESES 62500 Mobiliari i estris. Inversió nova 41.000,00 3.000,00
DESPESES 62600 Equips per a processos d'informació. Inv. nova 13.500,00 37.600,00
DESPESES 62900 Fons bibliogràfics. Inversió nova 36.000,00 36.000,00
DESPESES 62901 Fons audiovisuals. Inversió nova Adquisició de col·leccions 14.500,00 14.500,00
DESPESES 63300 Inversió de reposició de maquinària, intal.lacions i utillatge 69.400,00
DESPESES 63600 Inversió de reposició d'equipament informàtic 20.000,00
DESPESES 64100 Despeses en aplicatius informàtics 5.400,00 20.000,00
DESPESES 65000 Despeses en inversions gestionat per altres ens públics 75.000,00
DESPESES 83000 Préstecs a curt termini Bestretes al personal 15.000,00 15.000,00
DESPESES 83100 Préstecs a llarg termini Bestretes al personal 35.000,00 35.000,00
INGRESSOS 31200 Taxes per serveis educatius Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD 973.100,00 950.600,00
INGRESSOS 31201 Taxes per serveis educatius Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE) 122.400,00 122.400,00
INGRESSOS 32500 Taxa per expedició de documents Fotocòpies 2.500,00 2.500,00
INGRESSOS 32501 Taxa per expedició de documents Servei de microfilmació 1.000,00 1.000,00
INGRESSOS 33901 Altres taxes per utilitz. privativa domini públic Cessió d'espais 78.000,00 78.000,00
INGRESSOS 34200 Preus públics per serveis educatius Matrícules seminaris i cursets 223.000,00 153.000,00
INGRESSOS 34600 Preus públics per serveis de menjador Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa 82.000,00 73.500,00
INGRESSOS 34902 Altres preus públics Serveis tècnics 10.000,00 10.000,00
INGRESSOS 34907 Altres preus públics 80.000,00 80.000,00
INGRESSOS 39900 Altres ingressos diversos 8.000,00 8.000,00
INGRESSOS 40000 Transferències de l'administració general de la corporació Diputació de Barcelona 16.937.200,00 16.937.200,00
INGRESSOS 45030 Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria Departament Ensenyament 456.000,00 380.000,00
INGRESSOS 45060 Altres transf. per convenis amb la com. aut. 0,00 0,00
INGRESSOS 45062 Transferències d'ajuntaments 2.200,00
INGRESSOS 46200 Transferències d'ajuntaments 32.200,00
INGRESSOS 47000 Transferències d'empreses privades 11.500,00 11.500,00
INGRESSOS 52000 Interessos de dipòsits 5.000,00 5.000,00
INGRESSOS 55000 Concessions administratives Cànons bar 17.300,00 17.300,00
INGRESSOS 70000 Transferències de l'administració general de la corporació Diputació de Barcelona 244.800,00 244.800,00
INGRESSOS 83000 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt Reintegrament bestretes de personal 15.000,00 15.000,00
INGRESSOS 83100 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a Reintegrament bestretes de personal 35.000,00 35.000,00  
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 1Pàg. 
 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
(2017) 

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS 
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /  

DEFECTE  
PREVISIÓ 

DRETS  
PENDENTS DE  
COBRAMENT A  

31 DE  
DESEMBRE 

RECAPTACIÓ  
NETA 

DRETS  
RECONEGUTS  

NETS 
DRETS  

CANCEL·LATS 
DRETS  

RECONEGUTS 
DRETS  

ANUL·LATS DESCRIPCIÓ 
INICIALS MODIFICACIONS 

APLICACIÓ  
PRESSUP. 

DEFINITIVES 
99100 TAXES: MATRICULES ESCOLES ( 

A. DRAMÀTIC ) 
495.000,00 495.000,00 300.213,53 295.464,82 -199.535,1831200 4.748,71 295.464,82

99120 TAXES: MATRICULES ESCOLES ( 
C. sup. Dansa ) 

155.000,00 155.000,00 105.561,40 103.917,48 -51.082,5231200 1.643,92 103.917,48

99130 TAXES: MATRICULES ESCOLES ( 
EESA - CPD ) 

230.500,00 230.500,00 82.466,49 76.863,78 -153.636,2231200 5.602,71 76.863,78

99150 TAXES: MATRICULES ESCOLES - 
BATXILLERAT - 

60.000,00 60.000,00 -60.000,0031200 

99310 TAXES: MATRICULES ESCOLES 236,74 236,74 236,7431200 236,74

99140 MATRICULES ESTAE 79.000,00 79.000,00 91.351,61 90.009,26 11.009,2631201 1.342,35 90.009,26

99000 Fotocòpies 2.500,00 2.500,00 2.045,81 2.045,81 -454,1932500 2.045,81

99220 Serveis de Microfilmació 1.000,00 1.000,00 611,65 611,65 -388,3532501 611,65

99001 TAXES: CESSIO D'ESPAIS 65.000,00 65.000,00 48.646,65 40.041,21 8.123,50 -16.835,2933901 481,94 48.164,71

99003 MATRICULES SEMINARIS I  
CURSETS ( COORDINACIÓ  

40.000,00 32.550,00 72.550,00 69.974,07 69.230,82 -3.319,1834200 743,25 69.230,82

99100 MATRICULES SEMINARIS I  
CURSETS ( Cursets A. Dramàtic ) 

10.000,00 10.000,00 -10.000,0034200 

99120 MATRICULES SEMINARIS I  
CURSETS 

8.540,00 8.540,00 3.035,00 3.035,00 -5.505,0034200 3.035,00

99130 MATRICULES SEMINARIS I  
CURSETS 

14.850,75 14.850,75 14.850,7534200 14.850,75

99140 MATRICULES SEMINARIS I  
CURSETS ( ESTAE ) 

10.000,00 10.000,00 3.216,00 3.216,00 -6.784,0034200 3.216,00

99310 MATRICULES SEMINARIS I  
CURSETS ( C. Osona ) 

57.000,00 57.000,00 34.904,40 34.904,40 -22.095,6034200 34.904,40

99002 PREUS PUBLICS: SERVEI  
MENJADOR ( C. Integrat ) 

54.000,00 54.000,00 67.693,46 67.693,46 13.693,4634600 67.693,46

99000 SERVEIS TECNICS 10.000,00 10.000,00 -10.000,0034902 
99210 SERVEIS TECNICS ( Mercat de les 

Flors ) 
20.000,00 20.000,00 9.124,92 9.124,92 -10.875,0834902 9.124,92

99230 PREUS PÚBLICS: CONVENIS 50.100,00 50.100,00 52.368,14 52.368,14 2.268,1434907 52.368,14

99000 REINTEGRAMENTS DE  
PRESSUPOSTOS TANCATS 

359,10 359,10 359,1038900 359,10

99000 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS., 6.000,00 6.000,00 3.411,32 1.411,32 2.000,00 -2.588,6839900 3.411,32

99130 ALTRES INGRESSOS  
DIVERSOS.,, 

39900 

99000 Altres ing. div. :  Retencions anuncis 
licitacions 

886,76 886,76 886,7639901 886,76

-509.795,0810.123,50866.271,42890.957,801.386.190,0041.090,001.345.100,00 Suma 14.562,88 876.394,92
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Pàg. 
Institut del Teatre 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
(2017) 

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D¿INGRESSOS 
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS /  

DEFECTE  
PREVISIÓ 

DRETS  
PENDENTS DE  
COBRAMENT A  

31 DE  
DESEMBRE 

RECAPTACIÓ  
NETA 

DRETS  
RECONEGUTS  

NETS 
DRETS  

CANCEL·LATS 
DRETS  

RECONEGUTS 
DRETS  

ANUL·LATS DESCRIPCIÓ 
INICIALS MODIFICACIONS 

APLICACIÓ  
PRESSUP. 

DEFINITIVES 
99000 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL  

DE LA CORPORACIO 
16.737.200,00 16.737.200,00 16.737.200,00 16.737.200,0040000 16.737.200,00

99822 D'altres organismes autònoms i  
agències, 

42190 

99824 D'altres organismes autònoms i  
agències,, 

42190 

99826 D'altres organismes autònoms i  
agències,,, 

42190 

99827 D'altres organismes autònoms i  
agències,,,, 

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,0042190 18.000,00

99130 APORTACIÓ GENERALITAT DEP.  
ENSENYAMENT 

340.000,00 340.000,00 376.154,95 376.154,95 36.154,9545030 376.154,95

99000 ALTRES TRANSF. PER  
CONVENIS AMB LA COMUNITAT  

17.400,00 17.400,00 -17.400,0045060 

99000 TRANSFERÈNCIES  
D'AJUNTAMENTS 

2.200,00 2.200,00 -2.200,0046200 

99003 TRANSFERENCIES D'ENTITATS   
PRIVADES 

11.500,00 13.500,00 25.000,00 3.305,79 3.305,79 -21.694,2147000 3.305,79

99003 ALTRES TRANSFERÈNCIES DE  
LA UNIÓ EUROPEA 

49700 

99000 DE COMPTES EN BANCS I  
CAIXES 

5.000,00 5.000,00 858,27 858,27 -4.141,7352000 858,27

99000 CÀNONS BARS 17.300,00 17.300,00 12.939,60 9.442,56 3.497,04 -4.360,4055000 12.939,60

99700 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL  
DE LA CORPORACIO, 

68.000,00 68.000,00 77.771,88 71.623,01 6.148,87 9.771,8870000 77.771,88

99900 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL  
DE LA CORPORACIO,, 

176.800,00 176.800,00 224.100,00 140.327,29 83.772,71 47.300,0070000 224.100,00

99999 DE L'ADMINISTRACIO GENERAL  
DE LA CORPORACIO.  

70001 

99500 BESTRETES DE PERSONAL  
MENYS D'UN ANY 

35.000,00 35.000,00 10.450,04 10.450,04 -24.549,9683000 10.450,04

99500 BESTRETES DE PERSONAL MES  
D'UN ANY 

15.000,00 15.000,00 33.892,52 33.892,52 18.892,5283100 33.892,52

99000 Per a despeses generals 257.207,64 257.207,64 -257.207,6487000 
99000 Romanent de tresoreria per finançar 

suplements de crédit 
87001 

99000 Per a despeses amb finançament  
afectat 

12.692,23 12.692,23 -12.692,2387010 

-741.921,90106.847,9118.264.220,0618.385.630,8519.112.989,87342.489,8718.770.500,00 Suma 14.562,88 18.371.067,97
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2017) 

Pàg. 1

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT 

APLICACIÓ  
PRESSUP. 

DEFINITIVES INICIALS DESCRIPCIÓ 
MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

1.375,58 620,41 755,171.383,42 -1.375,5899000 3200P 22117 MATERIAL FUNGIBLE 
1.659,94 1.659,941.659,94 -1.659,9499000 3200P 22300 Servei de Transport 

1.160,00 18.000,00 19.160,00 19.112,49 17.051,20 2.061,2919.445,76 47,5199000 3200P 22403 PRIMES D'ASSEGURANCES 
1.120,00 1.120,00 324,19 324,19324,19 795,8199000 3200P 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 

1.539,23 1.539,233.704,44 -1.539,2399000 3200P 22602 Publicitat i propaganda 
720,00 720,00 720,0099000 3200P 22604 JURÍDICS , CONTENCIOSOS 
560,00 560,00 560,0099000 3200P 22607 OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES :  

TRIBUNALS 
1.480,60 1.480,60 6.942,15 5.359,89 1.582,267.001,03 -5.461,5599000 3200P 22624 ALTRES DESPESES DIVERSES 

2.482,06 2.482,062.482,06 -2.482,0699000 3200P 22625 Altres Desp. Div. : aportacions P.Europeus -  
playing identit 

1.585,88 479,94 1.105,941.586,68 -1.585,8899000 3200P 22699 Altres despeses diverses 
14.506,90 14.506,90 14.506,9099000 3200P 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 

27.000,00 27.000,00 12.183,52 11.896,52 287,0015.000,00 14.816,4899000 3200P 22709 Altres treballs fets per empreses i  
professionals 

687,22 687,22687,22 -687,2299000 3200P 23010 Del personal directiu 
6.409,45 6.409,45 9.084,54 8.616,53 468,019.084,54 -2.675,0999000 3200P 23020 DIETES PERSONAL NO DIRECTIU 

880,00 880,00 42,33 42,3342,33 837,6799000 3200P 23021 DIETES P. NO DIRECTIU . FORMACIÓ 
912,99 912,99912,99 -912,9999000 3200P 23110 Locomoció  Del personal directiu 

6.407,50 6.407,50 9.296,96 9.296,969.296,96 -2.889,4699000 3200P 23120 LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 
960,00 960,00 41,95 41,9541,95 918,0599000 3200P 23121 LOCOMOCIÓ P. NO DIRECTIU :  

FORMACIÓ 
2.100,00 2.100,00 1.295,98 1.295,981.295,98 804,0299000 3200P 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 

408,07 408,07413,82 -408,0799001 3200P 20800 LLoguer altre immobilitzat material 
8.185,68 8.185,688.244,31 -8.185,6899001 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 

596,60 596,60596,60 -596,6099001 3200P 22300 Servei de Transport 
12.640,00 1.000,00 13.640,00 4.466,12 4.193,06 273,064.703,72 9.173,8899001 3200P 22601 Atencions protocol·làries i representatives 
9.418,00 9.418,00 6.871,99 4.035,75 2.836,246.964,82 2.546,0199001 3200P 22602 Publicitat i propaganda 

14.032,18 1.500,00 12.532,1814.208,63 -14.032,1899001 3200P 22609 Activitats culturals i esportives: expo Josep  
Benet 

1.360,00 1.360,00 1.191,83 1.191,831.200,16 168,1799001 3200P 22622 Altres Desp. Div.  :  Inauguració curs 
4.919,67 4.919,67 1.469,51 1.469,514.919,67 3.450,1699001 3200P 22688 PUBLICITAT I PROPAGANDA 

7.271,09 7.271,097.329,52 -7.271,0999001 3200P 22699 Altres despeses diverses 
49.800,00 49.800,00 25.344,57 25.344,5725.806,68 24.455,4399001 3200P 22709 Altres treballs realitzats per empreses i  

professionals 
878,80 878,80878,80 -878,8099001 3200P 23020 Dietes del personal no directiu 
837,43 837,43837,43 -837,4399001 3200P 23120 Locomoció del personal no directiu 

54.000,00 19.500,00 73.500,00 59.117,80 42.980,54 16.137,2673.500,00 14.382,2099002 3200P 22711 Contracte del Servei de  menjador 
120.219,67113.722,45 233.942,12 199.238,68 159.661,04 39.577,64Suma 223.553,65 34.703,44
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

(2017) Pàg. 2

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT 

APLICACIÓ  
PRESSUP. 

DEFINITIVES INICIALS DESCRIPCIÓ 
MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

544,70 544,70544,70 -544,7099003 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 
20.000,00 20.000,00 14.828,61 9.437,32 5.391,2915.068,56 5.171,3999003 3200P 22606 Reunions, conferències i cursos (Saló  

Ensenyament) 
3.944,45 3.944,453.944,45 -3.944,4599003 3200P 22609 Activitats culturals i esportives: INAEM 
3.360,00 3.360,003.360,00 -3.360,0099003 3200P 22610 Quotes de socis 

1.800,00 1.800,00 1.800,0099003 3200P 22615 Altres desp. diverses : Graduats IT 
1.500,00 61.635,00 63.135,00 62.735,00 62.735,0063.335,00 400,0099003 3200P 22618 Altres Desp. div. : Prestació de Serveis 

99003 3200P 22621 Altres Desp. Div. : Col·laboracions docents (  
NO POA ) 

600,00 600,00 600,0099003 3200P 22633 Altres Desp. div. : Consell postgrau i recerca. 
10.575,91 10.575,9110.692,76 -10.575,9199003 3200P 22699 Altres despeses diverses 

19.961,20 3.000,00 22.961,20 1.487,42 1.487,428.751,07 21.473,7899003 3200P 22709 Altre treballs fets per empreses i  
professionals 

8.700,00 8.700,00 8.700,0099003 3200P 22710 altres treballs fets per empreses i prof 
962,90 962,90 1.556,05 1.556,051.556,05 -593,1599003 3200P 23020 Dietes del personal no directiu 
965,30 965,30 2.704,01 2.704,012.704,01 -1.738,7199003 3200P 23120 Locomoció del personal no directiu 

55.000,00 55.000,00 46.182,09 18.696,74 27.485,3555.000,00 8.817,9199003 3200P 46200 Conveni Ajuntament de Terrassa (IMCET) 
18.000,00 18.000,00 21.000,00 21.000,0021.000,00 -3.000,0099003 3200P 47900 Altres subvencions a empreses privades 

7.975,60 7.975,60 7.973,33 5.920,01 2.053,327.973,33 2,2799003 3200P 48100 Premis , beques i pensions d'estudi i  
investigació. 

37.773,20 1.200,00 38.973,20 6.492,00 6.492,008.760,00 32.481,2099003 3200P 48101 Premis, Beques :  Ajuts manutenció alumnes 
IT 

17.669,82 17.669,82 17.669,88 17.669,8817.669,88 -0,0699003 3200P 48102 PROJECTE PEDAGOGIC IT TEATRE 
99003 3200P 48104 BECA SERVEI DE VESTUARI  IT 

20.059,02 20.059,02 20.059,0299003 3200P 48105 BEQUES IT TÈCNICA 
6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,006.000,00 4.000,0099003 3200P 48106 BEQUES ARTS ESCÈNIQUES APLICADES 
3.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,007.000,00 -4.000,0099003 3200P 48107 FINALISTES PREMI DE DANSA 

12.600,98 12.600,98 10.584,84 10.584,8412.600,98 2.016,1499003 3200P 48188 BEQUES DE CURS 
5.000,00 5.000,00 5.000,0099003 3200P 48900 Transf. a families i inst. s/anim lucre : premi  

F.Roda 
30.213,20 21.149,24 9.063,9630.213,20 -30.213,2099003 3200P 48901 Transf. a families i inst. s/anim lucre : premi  

A. gual 
99003 3200P 48902 CONVENI AJUNTAMENT DE VIC 

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,0099003 3200P 48988 TRANSF. A FAMILIES I INSTITUCIONS   
SENSE FINALITAT DE LUCRE 

150.030,00 -33.043,56 116.986,44 108.053,00 116.986,4499005 3200P 21200 Manteniment Edificis i altres construccions 
124.642,80 -124.642,8099005 3200P 21300 Manteniment maquinària , instl. tècniques i  

utillatge 
274.683,20 -274.683,2099005 3200P 21301 Manteniment maquinària . Contractes  

maquinaria i instal 
-83.985,07743.316,65 659.331,58 450.090,17 365.031,19 85.058,98Suma 612.780,64 209.241,41
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

(2017) Pàg. 3

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT 

APLICACIÓ  
PRESSUP. 

DEFINITIVES INICIALS DESCRIPCIÓ 
MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

149.835,60 -147.538,24 2.297,36 2.297,3699005 3200P 22100 Energia elèctrica 
1.000,00 1.000,00 965,20 389,26 575,94973,81 34,8099006 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 
9.630,00 9.630,00 11.526,21 11.526,2111.562,00 -1.896,2199020 3200P 20600 Arrendaments d'equips per a processos  

d'informació 
4.492,13 4.492,13 4.408,96 4.408,964.492,13 83,1799020 3200P 20688 Arrendaments d'equips per a processos  

d'informació 
6.728,72 3.596,57 3.132,157.004,73 -6.728,7299020 3200P 20800 LLoguer altre immobilitzat material 

58.565,00 4.384,12 62.949,12 29.137,11 12.113,82 17.023,2935.748,22 33.812,0199020 3200P 21200 Manteniment Edificis i altres construccions 
2.742,20 34.426,77 37.168,97 36.024,50 19.397,45 16.627,0569.045,21 1.144,4799020 3200P 21300 Manteniment maquinària , instl. tècniques i  

utillatge 
137.496,80 137.496,80 59.714,41 37.653,72 22.060,6970.119,69 77.782,3999020 3200P 21301 Manteniment maquinària . Contractes  

maquinaria i instal 
10.215,00 10.215,00 6.956,53 6.956,537.000,99 3.258,4799020 3200P 21302 Manten. maquinària , instal. i utillatge. Contr. 

Informatica 
35.956,76 35.956,76 35.498,30 25.462,66 10.035,6435.956,76 458,4699020 3200P 21388 MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS  

TÈCNIQUES I UTILLATGE 
68.360,00 68.360,00 43.673,36 34.745,15 8.928,2151.271,19 24.686,6499020 3200P 21501 Manteniment Fotocopiadores 
40.740,00 40.740,00 31.502,63 27.504,13 3.998,5031.928,16 9.237,3799020 3200P 21600 Mant. equipaments processos d'informació. 
26.670,00 26.670,00 15.602,49 7.501,97 8.100,5217.471,16 11.067,5199020 3200P 22000 Material Oficina 
9.020,00 1.020,51 10.040,51 4.071,18 3.401,78 669,405.134,74 5.969,3399020 3200P 22002 Material informàtic no inventariable 

1.039,54 1.039,54 1.014,16 1.014,161.039,54 25,3899020 3200P 22088 MATERIAL D'OFICINA 
249.354,40 25.797,73 275.152,13 293.998,84 248.811,95 45.186,89368.966,76 -18.846,7199020 3200P 22100 Energia elèctrica 

35.220,00 35.220,00 29.722,66 24.944,91 4.777,7538.937,23 5.497,3499020 3200P 22101 Aigua 
107.120,00 107.120,00 60.497,51 53.451,08 7.046,4387.069,43 46.622,4999020 3200P 22102 Gas 

6.000,00 6.000,00 3.857,65 3.857,653.895,87 2.142,3599020 3200P 22104 Vestuari 
16.798,50 1.064,80 17.863,30 40.474,89 19.519,72 20.955,1742.637,24 -22.611,5999020 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 

10.287,03 10.287,03 9.491,59 9.491,5910.287,03 795,4499020 3200P 22188 AIGUA 
30.500,00 30.500,00 21.100,83 19.527,69 1.573,1434.466,60 9.399,1799020 3200P 22200 Serveis de telecomunicacions 
6.045,00 6.045,00 8.489,79 7.628,82 860,978.766,45 -2.444,7999020 3200P 22201 Comunicacions Postals 

13.420,00 13.420,00 12.051,32 10.201,86 1.849,4612.819,88 1.368,6899020 3200P 22203 Comunicacions Informàtiques 
7.700,10 7.700,10 3.646,76 3.373,52 273,244.863,51 4.053,3499020 3200P 22300 Servei de Transport 

2.949,37 2.949,372.949,37 -2.949,3799020 3200P 22502 Tributs de les entitats locals 
610,76 610,76610,76 -610,7699020 3200P 22602 Publicitat i propaganda 
75,50 75,5075,50 -75,5099020 3200P 22699 Altres despeses diverses 

365.060,00 365.060,00 307.656,10 271.004,13 36.651,97347.367,42 57.403,9099020 3200P 22700 Neteja i Higiene realitzat per altres empreses 
306.860,00 306.860,00 278.880,32 237.354,50 41.525,82315.365,18 27.979,6899020 3200P 22701 Seguretat 

24.307,75 24.307,75 2.905,21 24.307,7599020 3200P 22706 Estudis i treballs tècnics 
395,00 395,00 6.190,42 560,16 5.630,2610.252,84 -5.795,4299020 3200P 22707 altres Serveis Informàtics 

-113.053,922.426.372,00 2.313.318,08 1.816.608,24 1.474.066,77 342.541,47Suma 2.253.765,25 496.709,84
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

(2017) Pàg. 4

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
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PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT 

APLICACIÓ  
PRESSUP. 

DEFINITIVES INICIALS DESCRIPCIÓ 
MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

88.780,10 8.614,74 97.394,84 55.677,79 47.854,95 7.822,8468.340,54 41.717,0599020 3200P 22709 Altres treballs realitzats per empreses i  
professionals 

16.572,17 15.114,78 1.457,3917.507,68 -16.572,1799020 3200P 22713 Altres treballs fets per empreses i prof. :  
Tècnics tallers 

22.821,21 22.821,21 1.497,38 1.497,3822.821,21 21.323,8399020 3200P 22788 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
393,76 393,76399,30 -393,7699100 3200P 20800 LLoguer altre immobilitzat material 

30.000,00 17.450,00 47.450,00 31.838,62 31.838,6231.838,62 15.611,3899100 3200P 22114 Altres subministraments : Tallers Escoles 
3.630,00 3.630,00 4.886,75 4.886,754.993,55 -1.256,7599100 3200P 22115 Material Festival LLum Bcn. 

5.000,00 1.000,00 6.000,00 9.080,33 5.195,07 3.885,2612.711,11 -3.080,3399100 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 
3.927,72 3.927,72 3.873,19 3.873,193.927,72 54,5399100 3200P 22188 ALTRES SUBMINISTRAMENTS: 

MATERIAL  
FUNGIBLE 500,00 81.285,00 81.785,00 56.835,00 53.205,00 3.630,0079.245,00 24.950,0099100 3200P 22618 Honoraris , viatges i allotjament Professors  
convidats 

4.428,00 11.772,00 16.200,00 16.158,01 14.238,01 1.920,0016.314,24 41,9999100 3200P 22621 Altres Desp. Div. : Col·laboracions docents (  
NO POA ) 

671,50 671,50671,50 -671,5099100 3200P 22624 Altres Desp. diverses 
2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,002.400,0099100 3200P 22688 HONORARIS, VIATJES I ALLOTJAMENT  

PROF. CONVIDAT 
4.311,29 130,00 4.181,294.314,20 -4.311,2999100 3200P 22699 Altres despeses diverses 
2.000,00 2.000,002.146,41 -2.000,0099100 3200P 22709 Altre treballs fets per empreses i  

professionals 
22.853,00 31.247,00 54.100,00 32.894,96 31.229,83 1.665,1347.860,62 21.205,0499100 3200P 22713 Altres treballs fets per empreses i prof. :  

Tècnics tallers 
3.000,00 3.000,00 3.674,96 3.674,963.674,96 -674,9699100 3200P 23020 Dietes del personal no directiu 

1.375,09 1.375,091.375,09 -1.375,0999100 3200P 23120 Locomoció del personal no directiu 
830,47 830,47842,16 -830,4799120 3200P 20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions 

5.675,00 6.325,00 12.000,00 10.084,43 10.084,4310.568,43 1.915,5799120 3200P 22114 Altres subministraments : Tallers Escoles 
700,00 700,00 700,0099120 3200P 22116 Altres subministraments : Material escolar 

7.016,40 24.265,76 31.282,16 27.716,11 26.775,21 940,9029.120,84 3.566,0599120 3200P 22618 Honoraris , viatges i allotjament Prof.   
convidats (NO POA) 

35.760,00 35.760,00 31.740,00 31.740,0033.360,00 4.020,0099120 3200P 22621 Altres Desp. Div. : Col·laboracions docents (  
POA ) 

1.375,60 1.375,601.375,60 -1.375,6099120 3200P 22699 Altres despeses diverses 
5.801,20 8.198,80 14.000,00 10.792,68 10.792,6814.000,00 3.207,3299120 3200P 22713 Altres treballs fets per empreses i prof. :  

Tècnics tallers 
279,86 279,86279,86 -279,8699120 3200P 23020 Dietes del personal no directiu 
639,62 639,62639,62 -639,6299120 3200P 23120 Locomoció del personal no directiu 

6.000,00 6.000,00 2.771,53 2.771,532.771,53 3.228,4799130 3200P 22104 Vestuari 
650,00 1.650,00 2.300,00 5.498,65 3.709,31 1.789,345.553,64 -3.198,6599130 3200P 22116 Altres subministraments : Material escolar 

2.400,00 2.400,00 266,25 266,25326,70 2.133,7599130 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 

159.393,312.597.075,70 2.756.469,01 2.152.744,24 1.780.910,62 371.833,62Suma 2.673.145,38 603.724,77
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

(2017) Pàg. 5

DESPESES  
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CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

700,00 700,00 438,87 438,87438,87 261,1399130 3200P 22403 Altres primes d'assegurances 
2.244,00 32.633,25 34.877,25 21.495,33 20.600,55 894,7821.515,51 13.381,9299130 3200P 22618 Honoraris , viatges i allotjament Professors  

convidats 
5.700,00 5.700,00 4.845,00 4.845,004.845,00 855,0099130 3200P 22621 Altres Desp. Div. : Col·laboracions docents (  

NO POA ) 
1.881,24 216,84 1.664,401.881,24 -1.881,2499130 3200P 22624 Altres Despeses diverses 

3.675,00 3.675,00 3.675,00 3.675,003.675,0099130 3200P 22688 HONORARIS, VIATJES I ALLOTJAMENT  
PROF. CONVIDAT 

3.673,80 3.673,803.676,60 -3.673,8099130 3200P 22699 Altres despeses diverses 
7.200,00 800,00 8.000,00 6.054,83 6.054,837.200,00 1.945,1799130 3200P 22713 Altres treballs fets per empreses i prof. :  

Tècnics tallers 
1.000,00 1.000,00 5.518,06 5.518,065.518,06 -4.518,0699130 3200P 23020 Dietes del personal no directiu 

999,80 7.000,20 8.000,00 1.752,29 1.752,291.752,29 6.247,7199130 3200P 23120 Locomoció del personal no directiu 
8.102,30 1.670,50 9.772,80 4.944,44 3.911,23 1.033,219.157,76 4.828,3699140 3200P 20800 LLoguer altre immobilitzat material 

2.325,6199140 3200P 21300 Manteniment maquinària , instl. tècniques i  
utillatge 

8.441,10 2.688,20 11.129,30 10.601,39 7.812,85 2.788,5416.264,70 527,9199140 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 
1.811,40 1.811,40 1.811,4099140 3200P 22606 Reunions, conferències i cursos 

13.383,46 13.383,46 11.553,76 11.553,7611.553,76 1.829,7099140 3200P 22618 Altres Desp. div. : Prestació de Serveis 
2.067,00 8.213,00 10.280,00 5.285,17 5.285,175.285,17 4.994,8399140 3200P 22621 Altres Desp. Div. : Col·laboracions docents 

119.225,50 4.643,18 123.868,68 106.825,68 106.825,68123.868,68 17.043,0099140 3200P 22624 Altres Desp. div. :  Convenis IMCET , UPC 
1.304,35 1.304,35 1.387,48 450,82 936,661.400,67 -83,1399140 3200P 22625 Altres Desp. Div. : aportacions Programes  

Europeus 
1.680,00 1.680,00 1.680,0099140 3200P 22627 Altres Desp. div. :  conveni ISTS 

282,54 282,54282,54 -282,5499140 3200P 22709 Altre treballs fets per empreses i  
professionals 

2.160,00 2.160,00 4.320,00 1.706,28 1.706,281.706,28 2.613,7299140 3200P 22716 Altres treballs : Seminari pràctiques sobre  
incendi 

548,08 548,08548,08 -548,0899200 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 
16.000,00 16.000,00 12.769,00 4.869,27 7.899,7312.926,88 3.231,0099200 3200P 22602 Publicitat i propaganda . Patrocini 

19.748,60 19.748,60 18.117,26 12.315,09 5.802,1719.003,29 1.631,3499200 3200P 22606 Participacions en salons i fires 
2.531,38 2.531,382.567,02 -2.531,3899200 3200P 22609 Activitats culturals i esportives 

3.374,55 3.374,55 596,60 596,60605,00 2.777,9599200 3200P 22614 Activitats culturals ( agenda cultural ) 
180,00 180,00180,00 -180,0099200 3200P 22621 Altres Desp. Div. : Col·laboracions docents 

88,90 4.000,00 4.088,90 4.088,9099200 3200P 22624 Altres Desp. div. :  postgraduats 
20.000,00 20.000,00 20.000,0099200 3200P 22632 ALTRES DESP. DIV. :  EMERGENCE 
30.000,00 30.000,00 25.051,22 14.678,52 10.372,7025.168,03 4.948,7899200 3200P 22637 PRAEC 
7.968,00 7.968,00 7.941,78 3.682,50 4.259,287.968,00 26,2299200 3200P 22688 ALTRES DESP. DIV :  PRAEC 

330.916,902.779.234,40 3.110.151,30 2.415.322,53 2.004.924,80 410.397,73Suma 2.967.434,51 694.828,77
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

(2017) Pàg. 6

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  
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ROMANENTS  
DE CRÈDIT 
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MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

2.711,20 10.288,80 13.000,00 2.921,81 2.540,55 381,262.975,09 10.078,1999200 3200P 22709 Altre treballs fets per empreses i prof. :  
DIFUSIÓ CULTURAL 

1.280,00 58.720,00 60.000,00 85.952,85 38.416,32 47.536,5386.292,24 -25.952,8599200 3200P 22717 Altres treballs fets per empreses i prof. :  
Publicacions IT 

827,65 827,65 2.620,55 2.620,552.620,55 -1.792,9099200 3200P 23020 Dietes del personal no directiu 
827,40 827,40 1.511,94 1.511,941.511,94 -684,5499200 3200P 23120 Locomoció del personal no directiu 

3.991,99 3.991,994.004,32 -3.991,9999200 3200P 24000 Despeses d'edició i distribució 
857,00 857,00 857,0099210 3200P 20800 LLoguer altre immobilitzat material 

6.896,80 6.896,80 8.272,63 7.913,95 358,689.964,08 -1.375,8399210 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 
3.585,35 3.585,35 3.585,3599210 3200P 22706 Estudis i treballs tècnics 
8.640,00 8.640,00 6.907,77 5.406,91 1.500,868.640,00 1.732,2399210 3200P 22712 Altres treballs fet per empreses i prof. :  

Tècnics M. Flors 
11.325,80 11.325,80 9.393,96 9.393,9612.408,17 1.931,8499210 3200P 22713 Altres treballs fets per empreses i prof. :  

Tècnics tallers 
1.598,66 1.389,85 208,811.621,16 -1.598,6699220 3200P 20900 Cànons. 

3.015,00 1.985,00 5.000,00 2.851,75 1.670,48 1.181,272.868,38 2.148,2599220 3200P 21502 Manteniment altre mat. Restauració fons  
documental 

3.500,00 3.500,00 3.500,0099220 3200P 21600 Mant. equipaments processos d'informació. 
14.500,00 500,00 15.000,00 17.260,95 16.027,18 1.233,7718.752,33 -2.260,9599220 3200P 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 
2.000,45 2.999,55 5.000,00 1.035,32 1.035,321.044,18 3.964,6899220 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 

357,96 357,96363,00 -357,9699220 3200P 22602 Publicitat i propaganda 
9.800,00 14.700,00 24.500,00 18.848,34 11.691,53 7.156,8119.657,01 5.651,6699220 3200P 22606 Reunions, conferències i cursos (  

EXPOSICIONS ) 
5.244,12 5.244,125.317,95 -5.244,1299220 3200P 22609 Activitats culturals i esportives 

7.700,00 1.300,00 9.000,00 460,00 460,00460,00 8.540,0099220 3200P 22610 Quotes de socis 
2.832,47 2.832,47 7.898,82 4.595,91 3.302,917.945,32 -5.066,3599220 3200P 22630 ALTRES DESPESES DIVERSES: CEDRO 

4.000,00 4.000,00 9.868,84 5.546,60 4.322,2410.181,64 -5.868,8499220 3200P 22709 Altre treballs fets per empreses i  
professionals 

19.750,20 576,00 20.326,20 20.258,80 20.258,8020.258,80 67,4099220 3200P 48100 Premis , beques i pensions d'estudi i  
investigació. 

5.445,00 5.445,005.445,00 -5.445,0099230 3200P 20700 Arrendaments i cànons - Lloguer vestuari  - 
1.609,45 1.609,45 4.278,67 3.744,39 534,284.728,77 -2.669,2299230 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 

3.200,00 3.200,00 3.257,84 3.257,843.257,84 -57,8499230 3200P 22403 Altres primes d'assegurances 
582,00 582,00 582,0099230 3200P 22602 Publicitat i propaganda 

10.545,45 22.003,55 32.549,00 24.016,80 12.972,16 11.044,6424.122,30 8.532,2099230 3200P 22614 Altres desp. div. : Actuacions IT Dansa 
18.103,60 12.120,00 30.223,60 15.520,47 11.090,40 4.430,0718.190,36 14.703,1399230 3200P 22618 Honoaris , viatgesi allotjament professors  

convidats 
4.300,00 19.500,00 23.800,00 22.632,81 21.818,11 814,7026.663,17 1.167,1999230 3200P 22709 Altre treballs fets per empreses i  

professionals 

471.353,472.914.550,55 3.385.904,02 2.696.038,55 2.192.238,96 503.799,59Suma 3.265.423,02 689.865,47
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

(2017) Pàg. 7
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CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

1.670,00 1.670,00 1.229,18 1.046,96 182,221.670,00 440,8299230 3200P 22713 Altres treballs fets per empreses i prof. :  
Tècnics tallers 

3.802,55 3.802,55 6.589,62 6.589,626.589,62 -2.787,0799230 3200P 23020 Dietes del personal no directiu 
500,00 500,00 829,50 829,50829,50 -329,5099230 3200P 23120 Locomoció del personal no directiu 

84.339,20 10.418,72 94.757,92 95.034,04 95.034,0495.188,30 -276,1299230 3200P 48100 Premis , beques i pensions d'estudi i  
investigació. 

12.226,80 24.002,28 36.229,08 25.746,84 25.746,8425.746,84 10.482,2499230 3200P 48101 Premis, Beques :  Ajuts manutenció alumnes 
IT 

2.000,00 2.000,002.000,00 -2.000,0099230 3200P 48900 Transf. a families i inst. s/ afany lucre 
20.893,08 13.902,12 6.990,9622.141,26 -20.893,0899300 3200P 21200 Manteniment Edificis i altres construccions 
4.296,62 2.913,17 1.383,456.672,50 -4.296,6299300 3200P 21300 Manteniment maquinària , instl. tècniques i  

utillatge 
99300 3200P 22000 Material oficina no inventariable 

17.165,00 17.165,00 4.611,19 4.611,194.655,89 12.553,8199300 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 
6.099,90 6.099,90 2.983,05 2.790,10 192,952.983,05 3.116,8599300 3200P 22300 Servei de Transport 

360,00 360,00 360,0099300 3200P 22618 Honoraris , Viatges i allotjament professat  
convidat 

55.000,00 -55.000,0099300 3200P 22624 Altres Desp. div. :  Conveni  IMCET 
8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,008.900,0099300 3200P 22688 ALTRES DESPESES DIVERSES. CONVENI 

IMCET 
17.000,00 17.000,00 2.295,30 2.040,74 254,562.311,18 14.704,7099300 3200P 22709 Altre treballs fets per empreses i  

professionals 
360,70 360,70 1.170,04 1.170,041.186,51 -809,3499310 3200P 20800 LLoguer altre immobilitzat material 

2.618,70 2.618,70 3.445,28 3.445,283.474,56 -826,5899310 3200P 22117 Altres subministraments : Material fungible 
886,55 886,55899,03 -886,5599310 3200P 22300 Servei de Transport 
954,56 954,56968,00 -954,5699310 3200P 22602 Publicitat i propaganda 

4.191,00 23.243,13 27.434,13 23.200,30 22.416,53 783,7723.330,39 4.233,8399310 3200P 22618 Honoraris , viatges i allotajment professorat  
convidat 

2.157,50 2.157,50 859,10 859,10871,20 1.298,4099310 3200P 22709 Altre treballs fets per empreses i  
professionals 

99310 3200P 48900 CONVENI AJUNTAMENT DE VIC 
99310 3200P 48901 CONVENI TEATRES D'OSONA 

35.000,00 35.000,00 4.463,33 4.463,334.463,33 30.536,6799500 3200P 83000 Bestretes al personal  ( menys d'un any ) 
15.000,00 15.000,00 30.055,70 25.555,70 4.500,0030.055,70 -15.055,7099500 3200P 83100 Bestretes de personal ( més d'un any ) 
36.000,00 36.000,00 42.211,98 42.211,9842.211,98 -6.211,9899600 3200P 10100 Retribucions bàsiques personal directiu 

145.000,00 145.000,00 136.226,11 136.226,11136.226,11 8.773,8999600 3200P 10101 Altres Remuneracions O. de govern i P.  
Directiu 

1.292.000,00 1.292.000,00 1.170.209,77 1.170.209,771.170.209,77 121.790,2399600 3200P 12000 Retribucions bàsiques P. funcionari. Sous 
194.000,00 194.000,00 201.284,82 201.284,82201.284,82 -7.284,8299600 3200P 12006 Retribucions bàsiques P. funcionari. Triennis 

487.220,155.478.069,35 5.965.289,50 5.048.748,62 4.529.888,78 518.859,84Suma 5.622.185,85 916.540,88
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

(2017) Pàg. 8

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT 

APLICACIÓ  
PRESSUP. 

DEFINITIVES INICIALS DESCRIPCIÓ 
MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

645.000,00 645.000,00 563.563,29 563.563,29563.563,29 81.436,7199600 3200P 12100 Retribucions complementàries P. funcionari.  
C. Destinació 

1.561.000,00 -49.510,94 1.511.489,06 1.380.162,14 1.380.162,141.380.162,14 131.326,9299600 3200P 12101 Retribucions compl. P. funcionari . C.  
específic 

1.244.000,00 1.244.000,00 1.243.073,96 1.243.073,961.243.073,96 926,0499600 3200P 13000 Retribucions bàsiques P. Laboral Fix 
1.762.000,00 1.762.000,00 1.681.937,06 1.681.937,061.681.937,06 80.062,9499600 3200P 13002 Altres remuneracions P: Laboral fix 
4.409.900,00 -267.976,00 4.141.924,00 4.361.555,73 4.361.555,734.361.555,73 -219.631,7399600 3200P 13100 Remuneracions P. Laboral temporal 

642.000,00 642.000,00 649.593,33 649.593,33649.593,33 -7.593,3399600 3200P 15000 Productivitat del lloc de treball 
16.000,00 16.000,00 56.612,07 56.612,0756.612,07 -40.612,0799600 3200P 15100 Gratificacions Serveis extraodinàris 

3.141.000,00 3.141.000,00 2.938.273,69 2.938.273,692.938.273,69 202.726,3199600 3200P 16000 Quotes a la Seguretat Social 
8.237,34 8.237,348.237,34 -8.237,3499600 3200P 16001 QUOTA PATRONAL -  BECARIS - 

30.000,00 30.000,00 30.099,13 26.245,21 3.853,9230.359,27 -99,1399600 3200P 16200 Formació i perfeccionament del personal 
81.000,00 81.000,00 73.138,00 73.138,0081.000,00 7.862,0099600 3200P 16201 Ajut al menjar 

126.000,00 126.000,00 51.455,52 51.455,5251.455,52 74.544,4899600 3200P 16203 Millores socials 
30.000,00 30.000,00 49.349,86 49.349,8649.349,86 -19.349,8699600 3200P 16209 D'altres despeses socials 

11.846,64 5.284,04 6.562,6012.013,44 -11.846,6499700 3200P 62200 Edificis i altres construccions . Inv nova 
3.538,64 3.538,643.564,44 -3.538,6499700 3200P 62300 Maquinària , instal·lacions tècniques i  

utillatge . Inv nova 
1.098,22 1.098,221.113,68 -1.098,2299700 3200P 62500 Mobiliari i estris . Inversió nova 

36.000,00 36.000,00 35.953,44 31.727,22 4.226,2236.005,58 46,5699700 3200P 62900 Fons bibliogràfics . Inversió nova 
32.000,00 32.000,00 11.726,30 9.135,90 2.590,4011.785,67 20.273,7099700 3200P 62901 Fons audiovisual . Inversió nova 

3.042,66 3.042,663.085,00 -3.042,6699700 3200P 64000 Despeses en inversions de caràcter  
immaterial. 

210,00 210,00 210,00 210,00210,0099824 3200P 22688 DESPESES DIVERSES. ROM INC 
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,0099824 3200P 48188 PREMIS, BEQUES I PENSIONS  

D-ESTUDIS.-ROM.INC.- 
695,65 799,00 1.494,65 1.079,76 1.079,761.079,76 414,8999826 3200P 22625 Despeses gestió / beques professors (  

aportació IT ) 
7.836,43 7.836,43 4.885,40 4.885,404.885,40 2.951,0399826 3200P 22688 DESPESES DIVERSES. ROM INC 

2.403,24 2.403,242.403,24 -2.403,2499826 3200P 23020 Dietes del personal no directiu 
962,68 962,68962,68 -962,6899826 3200P 23120 Locomoció del personal no directiu 

3.235,00 800,00 4.035,00 3.293,40 3.293,403.293,40 741,6099826 3200P 48100 Premis , beques i pensions d'estudi i  
investigació. 

3.145,80 3.145,80 3.005,00 3.005,003.005,00 140,8099826 3200P 48188 PREMIS, BEQUES I PENSIONS  
D-ESTUDIS.-ROM.INC.- 

800,00 800,00 800,00 800,00800,0099826 3200P 48900 Transf. a families i inst. s/ afang lucre : F  
Bosc i Gimpera 

5.480,00 5.480,00 513,17 513,17513,17 4.966,8399827 3200P 22625 Altres Desp. Div. : aportacions Programes  
Europeus 

99827 3200P 22688 DESPESES DIVERSES. ROM INC 
189.504,4418.593.700,00 18.783.204,44 17.658.095,00 17.118.463,38 539.631,62Suma 18.240.016,28 1.125.109,44
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

(2017) Pàg. 9

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT 

APLICACIÓ  
PRESSUP. 

DEFINITIVES INICIALS DESCRIPCIÓ 
MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

99827 3200P 23020 Dietes del personal no directiu 
99827 3200P 23120 Locomoció del personal no directiu 

12.520,00 12.520,00 10.690,00 5.466,00 5.224,0010.690,00 1.830,0099827 3200P 48100 Premis , beques i pensions d'estudi i  
investigació. 

99827 3200P 48188 PREMIS, BEQUES I PENSIONS  
D-ESTUDIS.-ROM.INC.- 

49.700,00 49.700,00 56.599,04 48.921,20 7.677,8457.395,94 -6.899,0499900 3200P 62200 Edificis i altres construccions . Inv nova 
8.000,00 8.000,00 40.706,30 31.762,48 8.943,8247.677,15 -32.706,3099900 3200P 62300 Maquinària , instal·lacions tècniques i  

utillatge . Inv nova 
18.000,00 18.000,00 9.310,90 8.929,13 381,779.436,62 8.689,1099900 3200P 62500 Mobiliari i estris . Inversió nova 
43.800,00 43.800,00 41.084,79 37.641,21 3.443,5841.663,25 2.715,2199900 3200P 62600 Equips per a processos d'informació. Inv  

nova 
99900 3200P 62900 Fons bibliogràfics . Inversió nova 

16.134,01 16.134,01 16.134,0199900 3200P 63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS -  
REPOSICIÓ - 

16.076,06 16.076,06 23.622,83 16.076,0699900 3200P 63300 Reposició :Maquinària, instal·lacions  
tècniques i utillatge. 

833,49 833,49 833,4999900 3200P 63500 Reposició Mobiliaris i Estris 
298,30 298,30302,50 -298,3099900 3200P 64000 Despeses en inversions de caràcter  

immaterial. 
57.300,00 57.300,00 3.963,19 3.963,1925.391,11 53.336,8199900 3200P 64100 Despeses en aplicatius informàtics 

16.955,73 16.955,73 16.720,31 16.720,3116.955,73 235,4299916 3200P 62288 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 
61.836,93 61.836,93 60.858,13 60.858,1361.836,93 978,8099916 3200P 62388 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I  

UTILLATGE 
2.967,09 2.967,09 2.925,89 2.925,892.967,09 41,2099916 3200P 62588 MOBILIARI I ESTRIS 
7.377,87 7.377,87 7.100,70 7.100,707.377,87 277,1799916 3200P 62688 EQUIPAMENT INFORMATIC 

12.585,15 12.585,15 12.585,15 12.585,1512.585,1599916 3200P 64188 DESPESES EN APLICATIUS  
INFORMÀTICS 

5.699,10 5.699,10 5.699,10 5.699,1099999 3200P 62288 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS  
.ROM.INC- 

342.489,8718.770.500,00 19.112.989,87 17.920.937,70 17.355.336,77 565.600,93Suma 18.563.617,55 1.192.052,17



ANNEX II REFERIT A INFORMAR FAVORABLEMENT EL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L’ANY 2019 DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 
I ELEVAR-HO AL CONSELL GENERAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 1Pàg. 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

(2017) 
Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ 

DRETS  
PENDENTS DE  
COBRAMENT A 

31 DE  
DESEMBRE 

RECAPTACIÓ  
NETA 

DRETS  
RECONEGUTS  

NETS 
DRETS  

CANCEL·LATS 
DRETS  

RECONEGUTS 
DRETS  

ANUL·LATS 
CONCEPTE 

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 
31 Taxes per la prestació de serveis  

públics de caràcter social 
312 Serveis educatius 
31200 TAXES: MATRICULES  

ESCOLES 
940.500,00 940.500,00 488.478,16 11.995,34 476.482,82 476.482,82 -464.017,18

31201 MATRICULES ESTAE 79.000,00 79.000,00 91.351,61 1.342,35 90.009,26 90.009,26 11.009,26

-453.007,92566.492,081.019.500,001.019.500,00 579.829,77 13.337,69 566.492,08Total Concepte

Total Article 1.019.500,00 1.019.500,00 579.829,77 13.337,69 566.492,08 566.492,08 -453.007,92

32 Taxes per la realització d'activitats de  
competència local 
325 Taxa per expedició de  

documents 
32500 Fotocòpies 2.500,00 2.500,00 2.045,81 2.045,81 2.045,81 -454,19

32501 Serveis de Microfilmació 1.000,00 1.000,00 611,65 611,65 611,65 -388,35

-842,542.657,463.500,003.500,00 2.657,46 2.657,46Total Concepte

Total Article 3.500,00 3.500,00 2.657,46 2.657,46 2.657,46 -842,54

33 Taxes per la utilització privativa o  
l'aprofitament especial 
339 Altres taxes per utilització  

privativa del domini públic 
33901 TAXES: CESSIO D'ESPAIS 65.000,00 65.000,00 48.646,65 481,94 48.164,71 40.041,21 8.123,50 -16.835,29

-16.835,298.123,5040.041,2165.000,0065.000,00 48.646,65 481,94 48.164,71Total Concepte

Total Article 65.000,00 65.000,00 48.646,65 481,94 48.164,71 40.041,21 8.123,50 -16.835,29

34 Preus públics 
342 Serveis educatius 
34200 MATRICULES SEMINARIS I  

CURSETS 
117.000,00 41.090,00 158.090,00 125.980,22 743,25 125.236,97 125.236,97 -32.853,03

-32.853,03125.236,97158.090,0041.090,00117.000,00 125.980,22 743,25 125.236,97Total Concepte
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Data obtenció

2

21/09/2018 1:29:06PM

Pàg. 
Institut del Teatre 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) 

Capítol: 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ 

DRETS  
PENDENTS DE  
COBRAMENT A 

31 DE  
DESEMBRE 

RECAPTACIÓ  
NETA 

DRETS  
RECONEGUTS  

NETS 
DRETS  

CANCEL·LATS 
DRETS  

RECONEGUTS 
DRETS  

ANUL·LATS 
CONCEPTE 

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 
346 Preus públics 
34600 PREUS PUBLICS: SERVEI  

MENJADOR 
54.000,00 54.000,00 67.693,46 67.693,46 67.693,46 13.693,46

13.693,4667.693,4654.000,0054.000,00 67.693,46 67.693,46Total Concepte

349 Altres preus públics 
34902 SERVEIS TECNICS 30.000,00 30.000,00 9.124,92 9.124,92 9.124,92 -20.875,08

34907 PREUS PÚBLICS: CONVENIS 50.100,00 50.100,00 52.368,14 52.368,14 52.368,14 2.268,14

-18.606,9461.493,0680.100,0080.100,00 61.493,06 61.493,06Total Concepte

Total Article 251.100,00 292.190,0041.090,00 255.166,74 743,25 254.423,49 254.423,49 -37.766,51

38 Reintegraments d'operacions corrents 
389 Altres reintegraments  

d'operacions corrents 
38900 REINTEGRAMENTS DE  

PRESSUPOSTOS TANCATS 
359,10 359,10 359,10 359,10

359,10359,10359,10 359,10Total Concepte

Total Article 359,10 359,10 359,10 359,10

39 Altres ingressos 
399 Altres ingressos diversos 
39900 ALTRES INGRESSOS  

DIVERSOS. 
6.000,00 6.000,00 3.411,32 3.411,32 1.411,32 2.000,00 -2.588,68

39901 Altres ing. div. :  Retencions  
anuncis licitacions 

886,76 886,76 886,76 886,76

-1.701,922.000,002.298,086.000,006.000,00 4.298,08 4.298,08Total Concepte

Total Article 6.000,00 6.000,00 4.298,08 4.298,08 2.298,08 2.000,00 -1.701,92

Total Capítol 1.345.100,00 1.386.190,0041.090,00 890.957,80 14.562,88 876.394,92 866.271,42 10.123,50 -509.795,08
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3

21/09/2018 1:29:06PM

Pàg. 
Institut del Teatre 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) 

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ 

DRETS  
PENDENTS DE  
COBRAMENT A 

31 DE  
DESEMBRE 

RECAPTACIÓ  
NETA 

DRETS  
RECONEGUTS  

NETS 
DRETS  

CANCEL·LATS 
DRETS  

RECONEGUTS 
DRETS  

ANUL·LATS 
CONCEPTE 

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 
40 De l'Administració General de l'entitat  

local 
400 De l'Administració General de  

l'entitat local 
40000 DE L'ADMINISTRACIO  

GENERAL DE LA  
CORPORACIO 

16.737.200,00 16.737.200,00 16.737.200,00 16.737.200,00 16.737.200,00

16.737.200,0016.737.200,0016.737.200,00 16.737.200,00 16.737.200,00Total Concepte

Total Article 16.737.200,00 16.737.200,00 16.737.200,00 16.737.200,00 16.737.200,00

42 De l'Administració de l'Estat 
421 D'organismes autònoms i  

agències estatals 
42190 D'altres organismes autònoms i  

agències 
18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

18.000,0018.000,0018.000,00 18.000,00 18.000,00Total Concepte

Total Article 18.000,0018.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

45 De Comunitats Autònomes 
450 De l'administració general de 

les  
comunitats autònomes 

45030 Transferències corrents en  
compliment de convenis subsc 

340.000,00 340.000,00 376.154,95 376.154,95 376.154,95 36.154,95

45060 Altres transferències corrents en 
compliment de convenis 

17.400,00 17.400,00 -17.400,00

18.754,95376.154,95357.400,00357.400,00 376.154,95 376.154,95Total Concepte

Total Article 357.400,00 357.400,00 376.154,95 376.154,95 376.154,95 18.754,95

46 D'entitats locals 
462 D'Ajuntaments 
46200 D'Ajuntaments 2.200,00 2.200,00 -2.200,00

-2.200,002.200,002.200,00 Total Concepte
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4

21/09/2018 1:29:06PM

Pàg. 
Institut del Teatre 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) 

Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ 

DRETS  
PENDENTS DE  
COBRAMENT A 

31 DE  
DESEMBRE 

RECAPTACIÓ  
NETA 

DRETS  
RECONEGUTS  

NETS 
DRETS  

CANCEL·LATS 
DRETS  

RECONEGUTS 
DRETS  

ANUL·LATS 
CONCEPTE 

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

Total Article 2.200,00 2.200,00 -2.200,00

47 D'empreses privades 
470 D'empreses privades 
47000 TRANSFERENCIES  

D'EMPRESES PRIVADES 
11.500,00 13.500,00 25.000,00 3.305,79 3.305,79 3.305,79 -21.694,21

-21.694,213.305,7925.000,0013.500,0011.500,00 3.305,79 3.305,79Total Concepte

Total Article 11.500,00 25.000,0013.500,00 3.305,79 3.305,79 3.305,79 -21.694,21

49 De l'exterior 
497 Altres transferències de la Unió  

Europea 
49700 ALTRES TRANSFERÈNCIES  

DE LA UNIÓ EUROPEA 
Total Concepte

Total Article

Total Capítol 17.108.300,00 17.139.800,0031.500,00 17.134.660,74 17.134.660,74 17.131.354,95 3.305,79 -5.139,26
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21/09/2018 1:29:06PM

Pàg. 
Institut del Teatre 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) 

Capítol: 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ 

DRETS  
PENDENTS DE  
COBRAMENT A 

31 DE  
DESEMBRE 

RECAPTACIÓ  
NETA 

DRETS  
RECONEGUTS  

NETS 
DRETS  

CANCEL·LATS 
DRETS  

RECONEGUTS 
DRETS  

ANUL·LATS 
CONCEPTE 

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 
52 Interessos de dipòsits 

520 Interessos de dipòsits 
52000 INTERESSOS EN COMPTES  

CORRENTS 
5.000,00 5.000,00 858,27 858,27 858,27 -4.141,73

-4.141,73858,275.000,005.000,00 858,27 858,27Total Concepte

Total Article 5.000,00 5.000,00 858,27 858,27 858,27 -4.141,73

55 Productes d'explotacions forestals 
550 Productes de concessions i  

aprofitaments especials 
55000 CÀNONS BARS 17.300,00 17.300,00 12.939,60 12.939,60 9.442,56 3.497,04 -4.360,40

-4.360,403.497,049.442,5617.300,0017.300,00 12.939,60 12.939,60Total Concepte

Total Article 17.300,00 17.300,00 12.939,60 12.939,60 9.442,56 3.497,04 -4.360,40

Total Capítol 22.300,00 22.300,00 13.797,87 13.797,87 10.300,83 3.497,04 -8.502,13
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Data obtenció

6

21/09/2018 1:29:06PM

Pàg. 
Institut del Teatre 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) 

Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ 

DRETS  
PENDENTS DE  
COBRAMENT A 

31 DE  
DESEMBRE 

RECAPTACIÓ  
NETA 

DRETS  
RECONEGUTS  

NETS 
DRETS  

CANCEL·LATS 
DRETS  

RECONEGUTS 
DRETS  

ANUL·LATS 
CONCEPTE 

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 
70 De l'Administració General de l'entitat  

local 
700 De l'Administració General de  

l'entitat local 
70000 DE L'ADMINISTRACIO  

GENERAL DE LA  
CORPORACIO 

244.800,00 244.800,00 301.871,88 301.871,88 211.950,30 89.921,58 57.071,88

70001 DE L'ADMINISTRACIO  
GENERAL DE LA  
CORPORACIO.  
APORT.EXTRA. 

57.071,8889.921,58211.950,30244.800,00244.800,00 301.871,88 301.871,88Total Concepte

Total Article 244.800,00 244.800,00 301.871,88 301.871,88 211.950,30 89.921,58 57.071,88

Total Capítol 244.800,00 244.800,00 301.871,88 301.871,88 211.950,30 89.921,58 57.071,88
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Data obtenció

7

21/09/2018 1:29:06PM

Pàg. 
Institut del Teatre 

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D´INGRESSOS: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) 

Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS 

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES EXCÉS / DEFECTE 
PREVISIÓ 

DRETS  
PENDENTS DE  
COBRAMENT A 

31 DE  
DESEMBRE 

RECAPTACIÓ  
NETA 

DRETS  
RECONEGUTS  

NETS 
DRETS  

CANCEL·LATS 
DRETS  

RECONEGUTS 
DRETS  

ANUL·LATS 
CONCEPTE 

INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 
83 Reintegrament de préstecs de fora del  

sector públic 
830 Reintegrament de préstecs de  

fora del sector públic a curt t 
83000 BESTRETES DE PERSONAL  

MENYS D'UN ANY 
35.000,00 35.000,00 10.450,04 10.450,04 10.450,04 -24.549,96

-24.549,9610.450,0435.000,0035.000,00 10.450,04 10.450,04Total Concepte

831 Reintegrament de préstecs de  
fora del sector públic a llarg 

83100 BESTRETES DE PERSONAL  
MES D'UN ANY 

15.000,00 15.000,00 33.892,52 33.892,52 33.892,52 18.892,52

18.892,5233.892,5215.000,0015.000,00 33.892,52 33.892,52Total Concepte

Total Article 50.000,00 50.000,00 44.342,56 44.342,56 44.342,56 -5.657,44

87 Romanent de tresoreria 
870 Romanent de tresoreria 
87000 Per a despeses generals 257.207,64 257.207,64 -257.207,64

87001 Romanent de tresoreria per  
finançar suplements de crédit 

87010 Per a despeses amb  
finançament afectat 

12.692,23 12.692,23 -12.692,23

-269.899,87269.899,87269.899,87Total Concepte

Total Article 269.899,87269.899,87 -269.899,87

Total Capítol 50.000,00 319.899,87269.899,87 44.342,56 44.342,56 44.342,56 -275.557,31

Total 18.770.500,00 19.112.989,87342.489,87 18.385.630,85 14.562,88 18.371.067,97 18.264.220,06 106.847,91 -741.921,90



ANNEX II REFERIT A INFORMAR FAVORABLEMENT EL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L’ANY 2019 DE L’ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 
I ELEVAR-HO AL CONSELL GENERAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 

 

 

 
 

 

 
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

(2017) 

Pàg. 1

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

10 Òrgans de govern i personal directiu 

101 Retribucions bàsiques i altres remuneracions  
del personal di 

10100 Retribucions bàsiques personal directiu 36.000,00 36.000,00 42.211,98 42.211,98 42.211,98 -6.211,98

10101 Altres retribucions P. Directiu 145.000,00 145.000,00 136.226,11 136.226,11 136.226,11 8.773,89

181.000,00 181.000,00 178.438,09 178.438,09 178.438,09 2.561,91Total Concepte 

2.561,91178.438,09 178.438,09178.438,09181.000,00181.000,00Total Article 
12 Personal Funcionari 

120 Retribucions bàsiques 
12000 Retribucions bàsiques P. funcionari. Sous 1.292.000,00 1.292.000,00 1.170.209,77 1.170.209,77 1.170.209,77 121.790,23

12006 Retribucions bàsiques P. funcionari. Triennis 194.000,00 194.000,00 201.284,82 201.284,82 201.284,82 -7.284,82

1.486.000,00 1.486.000,00 1.371.494,59 1.371.494,59 1.371.494,59 114.505,41Total Concepte 
121 Retribucions complementàries 
12100 Retribucions complementàries P. funcionari. C.  

Destinació 
645.000,00 645.000,00 563.563,29 563.563,29 563.563,29 81.436,71

12101 Retribucions compl. P. funcionari . C. específic 1.561.000,00 -49.510,94 1.511.489,06 1.380.162,14 1.380.162,14 1.380.162,14 131.326,92

2.206.000,00 -49.510,94 2.156.489,06 1.943.725,43 1.943.725,43 1.943.725,43 212.763,63Total Concepte 

327.269,043.315.220,02 3.315.220,023.315.220,023.642.489,06-49.510,943.692.000,00Total Article 
13 Personal Laboral 

130 Laboral Fix 
13000 Retribucions bàsiques P. Laboral Fix 1.244.000,00 1.244.000,00 1.243.073,96 1.243.073,96 1.243.073,96 926,04

13002 Altres remuneracions P: Laboral fix 1.762.000,00 1.762.000,00 1.681.937,06 1.681.937,06 1.681.937,06 80.062,94

3.006.000,00 3.006.000,00 2.925.011,02 2.925.011,02 2.925.011,02 80.988,98Total Concepte 
131 Laboral temporal 
13100 Remuneracions P. Laboral temporal 4.409.900,00 -267.976,00 4.141.924,00 4.361.555,73 4.361.555,73 4.361.555,73
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-219.631,73

4.409.900,00 -267.976,00 4.141.924,00 4.361.555,73 4.361.555,73 4.361.555,73 -219.631,73Total Concepte 
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Institut del Teatre  1:35:40PM21/09/2018Data obtenció

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) Pàg. 2

Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

-138.642,757.286.566,75 7.286.566,757.286.566,757.147.924,00-267.976,007.415.900,00Total Article 
15 Incentius al rendiment 

150 Productivitat 
15000 Productivitat del lloc de treball 642.000,00 642.000,00 649.593,33 649.593,33 649.593,33 -7.593,33

642.000,00 642.000,00 649.593,33 649.593,33 649.593,33 -7.593,33Total Concepte 

151 Gratificacions 
15100 Gratificacions Serveis extraodinàris 16.000,00 16.000,00 56.612,07 56.612,07 56.612,07 -40.612,07

16.000,00 16.000,00 56.612,07 56.612,07 56.612,07 -40.612,07Total Concepte 

-48.205,40706.205,40 706.205,40706.205,40658.000,00658.000,00Total Article 
16 Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de  

l'ocupado 
160 Quotes socials 
16000 Quotes a la Seguretat Social 3.141.000,00 3.141.000,00 2.938.273,69 2.938.273,69 2.938.273,69 202.726,31

16001 QUOTA PATRONAL -  BECARIS - 8.237,34 8.237,34 8.237,34 -8.237,34

3.141.000,00 3.141.000,00 2.946.511,03 2.946.511,03 2.946.511,03 194.488,97Total Concepte 
162 Despeses socials del personal 
16200 Formació i perfeccionament del personal 30.000,00 30.000,00 30.359,27 30.099,13 26.245,21 3.853,92 -99,13

16201 Economats i menjadors. Tiquet restaurant 81.000,00 81.000,00 81.000,00 73.138,00 73.138,00 7.862,00

16203 Altres despeses socials . Premis anys Servei 126.000,00 126.000,00 51.455,52 51.455,52 51.455,52 74.544,48

16209 D'altres despeses socials 30.000,00 30.000,00 49.349,86 49.349,86 49.349,86 -19.349,86

267.000,00 267.000,00 212.164,65 204.042,51 200.188,59 3.853,92 62.957,49Total Concepte 

257.446,463.158.675,68 3.853,923.146.699,623.150.553,543.408.000,003.408.000,00Total Article 
400.429,2614.645.105,94 3.853,9214.633.129,8814.636.983,8015.037.413,0615.354.900,00 -317.486,94Total Capítol 
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Institut del Teatre  1:35:40PM21/09/2018Data obtenció

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) Pàg. 3

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

20 Arrendaments i cànons 

202 Arrendaments d'edificis i altres construccions 
20200 Arrendaments d'edificis i altres construccions 842,16 830,47 830,47 -830,47

842,16 830,47 830,47 -830,47Total Concepte 
206 Arrendaments d'equips per a processos  

d'informació 
20600 Arrendaments d'equips per a processos  

d'informació 
9.630,00 9.630,00 11.562,00 11.526,21 11.526,21 -1.896,21

20688 Arrendaments d'equips per a processos  
d'informació 

4.492,13 4.492,13 4.492,13 4.408,96 4.408,96 83,17

9.630,00 4.492,13 14.122,13 16.054,13 15.935,17 15.935,17 -1.813,04Total Concepte 
207 Arrendaments i cànons 
20700 Arrendaments i cànons - Lloguer vestuari  - 5.445,00 5.445,00 5.445,00 -5.445,00

5.445,00 5.445,00 5.445,00 -5.445,00Total Concepte 
208 Arrendaments d'altre immobilitzat material 
20800 LLoguer altre immobilitzat material 9.320,00 1.670,50 10.990,50 18.162,12 13.645,03 9.479,67 4.165,36 -2.654,53

9.320,00 1.670,50 10.990,50 18.162,12 13.645,03 9.479,67 4.165,36 -2.654,53Total Concepte 
209 Cànons 
20900 Cànons. 1.621,16 1.598,66 1.389,85 208,81 -1.598,66

1.621,16 1.598,66 1.389,85 208,81 -1.598,66Total Concepte 

-12.341,7042.124,57 4.374,1733.080,1637.454,3325.112,636.162,6318.950,00Total Article 
21 Reparacions, manteniment i conservació 

212 Edificis i altres construccions 
21200 Manteniment Edificis i altres construccions 208.595,00 -28.659,44 179.935,56 165.942,48 50.030,19 26.015,94 24.014,25 129.905,37

208.595,00 -28.659,44 179.935,56 165.942,48 50.030,19 26.015,94 24.014,25 129.905,37Total Concepte 
213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 
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Institut del Teatre  1:35:40PM21/09/2018Data obtenció

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) Pàg. 4

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

21300 Manteniment maquinària , instl. tècniques i  
utillatge 

127.385,00 -90.216,03 37.168,97 78.043,32 40.321,12 22.310,62 18.010,50 -3.152,15

21301 Manteniment maquinària . Contractes  
maquinaria i instal 

412.180,00 -274.683,20 137.496,80 70.119,69 59.714,41 37.653,72 22.060,69 77.782,39

21302 Manten. maquinària , instal. tècniques i utillatge 10.215,00 10.215,00 7.000,99 6.956,53 6.956,53 3.258,47

21388 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I ESTRIS.  
-ROM.INC.- 

35.956,76 35.956,76 35.956,76 35.498,30 25.462,66 10.035,64 458,46

549.780,00 -328.942,47 220.837,53 191.120,76 142.490,36 92.383,53 50.106,83 78.347,17Total Concepte 
215 Mobiliari 
21501 Manteniment equipament oficina 68.360,00 68.360,00 51.271,19 43.673,36 34.745,15 8.928,21 24.686,64

21502 Manteniment altre mat. Restauració fons  
documental 

3.015,00 1.985,00 5.000,00 2.868,38 2.851,75 1.670,48 1.181,27 2.148,25

71.375,00 1.985,00 73.360,00 54.139,57 46.525,11 36.415,63 10.109,48 26.834,89Total Concepte 

216 Equips per a processos d'informació 
21600 Mant. equipaments processos d'informació.  

Contr. VTLS 
44.240,00 44.240,00 31.928,16 31.502,63 27.504,13 3.998,50 12.737,37

44.240,00 44.240,00 31.928,16 31.502,63 27.504,13 3.998,50 12.737,37Total Concepte 

247.824,80443.130,97 88.229,06182.319,23270.548,29518.373,09-355.616,91873.990,00Total Article 
22 Material, subministraments i altres 

220 Material d'oficina 
22000 Material oficina no inventariable 26.670,00 26.670,00 17.471,16 15.602,49 7.501,97 8.100,52 11.067,51

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 14.500,00 500,00 15.000,00 18.752,33 17.260,95 16.027,18 1.233,77 -2.260,95

22002 Material informàtic no inventariable 9.020,00 1.020,51 10.040,51 5.134,74 4.071,18 3.401,78 669,40 5.969,33

22088 DOTACIO ORD.DESPESES OFICINA  
-ROM.INC.- 

1.039,54 1.039,54 1.039,54 1.014,16 1.014,16 25,38

50.190,00 2.560,05 52.750,05 42.397,77 37.948,78 27.945,09 10.003,69 14.801,27Total Concepte 
221 Subministraments 
22100 Energia elèctrica 399.190,00 -121.740,51 277.449,49 368.966,76 293.998,84 248.811,95 45.186,89 -16.549,35

22101 Aigua 35.220,00 35.220,00 38.937,23 29.722,66 24.944,91 4.777,75 5.497,34
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ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) Pàg. 5

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

22102 Gas 107.120,00 107.120,00 87.069,43 60.497,51 53.451,08 7.046,43 46.622,49

22104 Vestuari 6.000,00 6.000,00 12.000,00 6.667,40 6.629,18 6.629,18 5.370,82

22114 Altres subministraments : Tallers Escoles 35.675,00 23.775,00 59.450,00 42.407,05 41.923,05 41.923,05 17.526,95

22115 Material Festival LLum Bcn. 3.630,00 3.630,00 4.993,55 4.886,75 4.886,75 -1.256,75

22116 Altres subministraments : Material escolar 650,00 2.350,00 3.000,00 5.553,64 5.498,65 3.709,31 1.789,34 -2.498,65

22117 Altres subministraments : Material fungible 61.530,00 10.152,55 71.682,55 107.501,55 93.685,19 63.832,15 29.853,04 -22.002,64

22188 MATERIAL FUNGIBLE.-ROM.INC.- 14.214,75 14.214,75 14.214,75 13.364,78 13.364,78 849,97

645.385,00 -61.618,21 583.766,79 676.311,36 550.206,61 461.553,16 88.653,45 33.560,18Total Concepte 
222 Comunicacions 
22200 Serveis de telecomunicacions 30.500,00 30.500,00 34.466,60 21.100,83 19.527,69 1.573,14 9.399,17

22201 Comunicacions Postals 6.045,00 6.045,00 8.766,45 8.489,79 7.628,82 860,97 -2.444,79

22203 Comunicacions Informàtiques 13.420,00 13.420,00 12.819,88 12.051,32 10.201,86 1.849,46 1.368,68

49.965,00 49.965,00 56.052,93 41.641,94 37.358,37 4.283,57 8.323,06Total Concepte 

223 Transports 
22300 Servei de Transport 13.800,00 13.800,00 11.002,13 9.772,90 9.306,71 466,19 4.027,10

13.800,00 13.800,00 11.002,13 9.772,90 9.306,71 466,19 4.027,10Total Concepte 
224 Primes d'assegurances 
22403 Altres primes d'assegurances 1.160,00 21.900,00 23.060,00 23.142,47 22.809,20 20.747,91 2.061,29 250,80

1.160,00 21.900,00 23.060,00 23.142,47 22.809,20 20.747,91 2.061,29 250,80Total Concepte 
225 Tributs 
22502 Tributs de les entitats locals 1.120,00 1.120,00 3.273,56 3.273,56 3.273,56 -2.153,56

1.120,00 1.120,00 3.273,56 3.273,56 3.273,56 -2.153,56Total Concepte 
226 Despeses diverses 
22601 Atencions protocol·làries i representatives 12.640,00 1.000,00 13.640,00 4.703,72 4.466,12 4.193,06 273,06 9.173,88

22602 Publicitat i propaganda 10.000,00 16.000,00 26.000,00 25.537,90 23.103,50 9.515,78 13.587,72 2.896,50
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ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
(2017) Pàg. 6

Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

22604 Jurídics, contenciosos 720,00 720,00 720,00

22606 Reunions, conferències i cursos 31.360,00 34.700,00 66.060,00 53.728,86 51.794,21 33.443,94 18.350,27 14.265,79

22607 Oposicions i proves selectives 560,00 560,00 560,00

22609 Activitats culturals i esportives 26.038,05 25.752,13 5.444,45 20.307,68 -25.752,13

22610 Quotes de socis 7.700,00 1.300,00 9.000,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 5.180,00

22614 Altres desp. div. : Actuacions IT Dansa 13.920,00 22.003,55 35.923,55 24.727,30 24.613,40 13.568,76 11.044,64 11.310,15

22615 Altres desp. diverses : Graduats IT 1.800,00 1.800,00 1.800,00

22618 Altres Desp. div. : Prestació de Serveis 33.915,00 248.565,60 282.480,60 246.290,86 219.055,97 208.376,45 10.679,52 63.424,63

22621 Altres Desp. Div. : Col·laboracions docents 6.495,00 61.445,00 67.940,00 59.984,41 58.208,18 56.288,18 1.920,00 9.731,82

22622 Altres Desp. Div.  :  Inauguració curs 1.360,00 1.360,00 1.200,16 1.191,83 1.191,83 168,17

22624 Altres Desp. div. :  Convenis IMCET , UPC 175.795,00 -46.356,82 129.438,18 133.422,45 116.320,57 113.073,91 3.246,66 13.117,61

22625 Altres Desp. Div. : aportacions Programes  
Europeus 

2.000,00 6.279,00 8.279,00 5.475,66 5.462,47 4.525,81 936,66 2.816,53

22627 Altres Desp. div. :  conveni ISTS 1.680,00 1.680,00 1.680,00

22630 ALTRES DESPESES DIVERSES 2.832,47 2.832,47 7.945,32 7.898,82 4.595,91 3.302,91 -5.066,35

22632 ALTRES DESP. DIV. :  SCANNER II 20.000,00 20.000,00 20.000,00

22633 Altres Desp. div. : Consell postgrau i recerca. 600,00 600,00 600,00

22637 ALTRES DESP. DIV :  F. GREC 2012 30.000,00 30.000,00 25.168,03 25.051,22 14.678,52 10.372,70 4.948,78

22688 DESPESES DIVERSES. ROM INC 35.909,10 35.909,10 32.958,07 29.481,69 25.222,41 4.259,28 6.427,41

22699 Altres despeses diverses 29.050,86 28.869,07 23.581,84 5.287,23 -28.869,07

300.545,00 433.677,90 734.222,90 680.051,65 625.089,18 521.520,85 103.568,33 109.133,72Total Concepte 

227 Treballs realitzats per altres empreses i  
professionals 

22700 Neteja i acond. realitzat per altres empreses 365.060,00 365.060,00 347.367,42 307.656,10 271.004,13 36.651,97 57.403,90

22701 Seguretat 306.860,00 306.860,00 315.365,18 278.880,32 237.354,50 41.525,82 27.979,68

22706 Estudis i treballs tècnics 42.400,00 42.400,00 2.905,21 42.400,00

22707 Altres treballs per altres empreses i prof. : S.  
Informatics 

395,00 395,00 10.252,84 6.190,42 560,16 5.630,26 -5.795,42
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Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

22709 Altre treballs fets per empreses i professionals 138.910,00 118.203,54 257.113,54 163.329,52 135.553,70 118.183,68 17.370,02 121.559,84

22710 altres treballs fets per empreses i prof : campus  
virtual 1a 

8.700,00 8.700,00 8.700,00

22711 altres treballs fet per empreses i prof. : Càtering 54.000,00 19.500,00 73.500,00 73.500,00 59.117,80 42.980,54 16.137,26 14.382,20

22712 Altres treballs fet per empreses i prof. : Tècnics  
M. Flors 

8.640,00 8.640,00 8.640,00 6.907,77 5.406,91 1.500,86 1.732,23

22713 Altres treballs fets per empreses i prof. : Tècnics 
tallers 

48.850,00 40.245,80 89.095,80 100.646,47 76.937,78 73.633,04 3.304,74 12.158,02

22716 Altres treballs : Seminari pràctiques sobre  
incendi 

2.160,00 2.160,00 4.320,00 1.706,28 1.706,28 1.706,28 2.613,72

22717 Altres treballs fets per empreses i prof. :  
Publicacions IT 

1.280,00 58.720,00 60.000,00 86.292,24 85.952,85 38.416,32 47.536,53 -25.952,85

22788 ALTRES TREBALLS REALITZATS ALTRES  
EMP. ROM.INC- 

22.821,21 22.821,21 22.821,21 1.497,38 1.497,38 21.323,83

977.255,00 261.650,55 1.238.905,55 1.132.826,37 960.400,40 790.742,94 169.657,46 278.505,15Total Concepte 

446.447,722.625.058,24 378.693,981.872.448,592.251.142,572.697.590,29658.170,292.039.420,00Total Article 
23 Indemnitzacions per raó del servei 

230 Dietes 
23010 Del personal directiu 687,22 687,22 687,22 -687,22

23020 Dietes del personal no directiu 9.200,00 6.802,55 16.002,55 32.605,68 32.605,68 32.137,67 468,01 -16.603,13

23021 Dietes del personal no directiu : Formació 880,00 880,00 42,33 42,33 42,33 837,67

10.080,00 6.802,55 16.882,55 33.335,23 33.335,23 32.867,22 468,01 -16.452,68Total Concepte 
231 Locomoció 
23110 Del personal directiu 912,99 912,99 912,99 -912,99

23120 Locomoció del personal no directiu 9.200,00 7.500,20 16.700,20 19.909,52 19.909,52 19.909,52 -3.209,32

23121 Locomoció del personal no directiu : Locomoció  
formació. 

960,00 960,00 41,95 41,95 41,95 918,05

10.160,00 7.500,20 17.660,20 20.864,46 20.864,46 20.864,46 -3.204,26Total Concepte 

-19.656,9454.199,69 468,0153.731,6854.199,6934.542,7514.302,7520.240,00Total Article 
24 Despeses de publicacions 
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Capítol: 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

240 Despeses d'edició i distribució 
24000 Despeses d'edició i distribució 4.004,32 3.991,99 3.991,99 -3.991,99

4.004,32 3.991,99 3.991,99 -3.991,99Total Concepte 

-3.991,994.004,32 3.991,993.991,99Total Article 
658.281,893.168.517,79 475.757,212.141.579,662.617.336,873.275.618,762.952.600,00 323.018,76Total Capítol 
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Capítol: 3 DESPESES FINANCERES 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

35 Interessos de demora i altres despeses financeres 

359 Altres despeses financeres 
35900 Altres despeses financeres 2.100,00 2.100,00 1.295,98 1.295,98 1.295,98 804,02

2.100,00 2.100,00 1.295,98 1.295,98 1.295,98 804,02Total Concepte 

804,021.295,98 1.295,981.295,982.100,002.100,00Total Article 
804,021.295,98 1.295,981.295,982.100,002.100,00Total Capítol 
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ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
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Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

46 A Entitats Locals 

462 A Ajuntaments 
46200 A Ajuntaments 55.000,00 55.000,00 55.000,00 46.182,09 18.696,74 27.485,35 8.817,91

55.000,00 55.000,00 55.000,00 46.182,09 18.696,74 27.485,35 8.817,91Total Concepte 

8.817,9155.000,00 27.485,3518.696,7446.182,0955.000,0055.000,00Total Article 
47 A Empreses privades 

479 Altres subvencions a empreses privades 
47900 Altres subvencions a empreses privades 18.000,00 18.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 -3.000,00

18.000,00 18.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 -3.000,00Total Concepte 

-3.000,0021.000,00 21.000,0021.000,0018.000,0018.000,00Total Article 
48 A famílies i institucions sense ànim de lucre 

481 BEQUES 
48100 Premis , beques i pensions d'estudi i  

investigació. 
115.300,00 24.314,72 139.614,72 137.403,83 137.249,57 129.972,25 7.277,32 2.365,15

48101 Premis, Beques :  Ajuts manutenció alumnes IT 50.000,00 25.202,28 75.202,28 34.506,84 32.238,84 32.238,84 42.963,44

48102 BEQUES ITNC 17.669,82 17.669,82 17.669,88 17.669,88 17.669,88 -0,06

48104 BEQUES MASTER - UNESCO 
48105 BEQUES IT TÈCNICA 20.059,02 20.059,02 20.059,02

48106 BEQUES ARTS ESCÈNIQUES APLICADES 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00

48107 FINALISTES PREMI DE DANSA 3.000,00 3.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -4.000,00

48188 PREMIS, BEQUES I PENSIONS  
D-ESTUDIS.-ROM.INC.- 

17.246,78 17.246,78 17.105,98 15.089,84 15.089,84 2.156,94

165.300,00 113.492,62 278.792,62 219.686,53 211.248,13 203.970,81 7.277,32 67.544,49Total Concepte 
489 A famílies i institucions sense ànim de lucre 
48900 Transf. a families i inst. s/ afang lucre : F Bosc i  

Gimpera 
800,00 5.000,00 5.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 3.000,00

48901 CONVENI TEATRE DI PISA 30.213,20 30.213,20 21.149,24 9.063,96 -30.213,20
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Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

48902 ALTRES TRANSFERENCIES 
48988 A famílies i institucions sense ànim de lucre  

-romanents- 
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

800,00 10.000,00 10.800,00 38.013,20 33.013,20 23.949,24 9.063,96 -22.213,20Total Concepte 

45.331,29257.699,73 16.341,28227.920,05244.261,33289.592,62123.492,62166.100,00Total Article 
51.149,20333.699,73 43.826,63267.616,79311.443,42362.592,62166.100,00 196.492,62Total Capítol 
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Capítol: 6 INVERSIONS REALS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels 

622 Edificis i altres construccions 
62200 Edificis i altres construccions . Inv nova 49.700,00 49.700,00 69.409,38 68.445,68 54.205,24 14.240,44 -18.745,68

62288 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS  
.ROM.INC- 

22.654,83 22.654,83 22.654,83 16.720,31 16.720,31 5.934,52

49.700,00 22.654,83 72.354,83 92.064,21 85.165,99 70.925,55 14.240,44 -12.811,16Total Concepte 
623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 
62300 Maquinària , instal·lacions tècniques i utillatge .  

Inv nova 
8.000,00 8.000,00 51.241,59 44.244,94 31.762,48 12.482,46 -36.244,94

62388 MAQUINARIA INSTAL. I UTILLATGE. 
 

61.836,93 61.836,93 61.836,93 60.858,13 60.858,13 978,80

8.000,00 61.836,93 69.836,93 113.078,52 105.103,07 92.620,61 12.482,46 -35.266,14Total Concepte 
625 Mobiliari 
62500 Mobiliari i estris . Inversió nova 18.000,00 18.000,00 10.550,30 10.409,12 10.027,35 381,77 7.590,88

62588 MOBILIARI I ESTRIS. /ROM.INC.- 2.967,09 2.967,09 2.967,09 2.925,89 2.925,89 41,20

18.000,00 2.967,09 20.967,09 13.517,39 13.335,01 12.953,24 381,77 7.632,08Total Concepte 
626 Equips per a processos d'informació 
62600 Equips per a processos d'informació. Inv nova 43.800,00 43.800,00 41.663,25 41.084,79 37.641,21 3.443,58 2.715,21

62688 EQUIPAMENT INFORMÀTIC. ROMANENT A  
INCORPORAR 

7.377,87 7.377,87 7.377,87 7.100,70 7.100,70 277,17

43.800,00 7.377,87 51.177,87 49.041,12 48.185,49 44.741,91 3.443,58 2.992,38Total Concepte 
629 Altres inversions noves associades al  

funcionament operatiu 
62900 Fons bibliogràfics . Inversió nova 36.000,00 36.000,00 36.005,58 35.953,44 31.727,22 4.226,22 46,56

62901 Fons audiovisual . Inversió nova 32.000,00 32.000,00 11.785,67 11.726,30 9.135,90 2.590,40 20.273,70

68.000,00 68.000,00 47.791,25 47.679,74 40.863,12 6.816,62 20.320,26Total Concepte 

-17.132,58315.492,49 37.364,87262.104,43299.469,30282.336,7294.836,72187.500,00Total Article 
63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu
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Capítol: 6 INVERSIONS REALS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

632 Edificis i altres construccions 
63200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS -  

REPOSICIÓ - 
16.134,01 16.134,01 16.134,01

16.134,01 16.134,01 16.134,01Total Concepte 
633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 
63300 Reposició :Maquinària, instal·lacions tècniques i 

utillatge. 
16.076,06 16.076,06 23.622,83 16.076,06

16.076,06 16.076,06 23.622,83 16.076,06Total Concepte 
635 Mobiliari 
63500 Reposició Mobiliaris i Estris 833,49 833,49 833,49

833,49 833,49 833,49Total Concepte 

33.043,5623.622,8333.043,5633.043,56Total Article 
64 Despeses en inversions de caràcter immaterial 

640 Despeses en inversions de caràcter immaterial 
64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial. 3.387,50 3.340,96 3.042,66 298,30 -3.340,96

3.387,50 3.340,96 3.042,66 298,30 -3.340,96Total Concepte 
641 Despeses en aplicacions informàtiques 
64100 Despeses en aplicatius informàtics 57.300,00 57.300,00 25.391,11 3.963,19 3.963,19 53.336,81

64188 DESPESES EN APLICATIUS INFORMATICS:  
ROM INC. 

12.585,15 12.585,15 12.585,15 12.585,15 12.585,15

57.300,00 12.585,15 69.885,15 37.976,26 16.548,34 16.548,34 53.336,81Total Concepte 

49.995,8541.363,76 298,3019.591,0019.889,3069.885,1512.585,1557.300,00Total Article 
65.906,83380.479,08 37.663,17281.695,43319.358,60385.265,43244.800,00 140.465,43Total Capítol 
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Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS 

DESPESES  
COMPROMÈS. 

OBLIGACIONS  
RECONEGUDES  

NETES 
PAGAMENTS 

OBLIGACIONS  
PENDENTS DE  

PAGAMENT A 31  
DE DESEMBRE 

ROMANENTS  
DE CRÈDIT DEFINITIVES INICIALS MODIFICACIONS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS CONCEPTE 
ARTICLE 

SUBCONCEPTE 

83 Concessió de préstecs fora del sector públic 

830 Préstecs a curt termini 
83000 Prèstecs a curt termini : Bestretes al personal 35.000,00 35.000,00 4.463,33 4.463,33 4.463,33 30.536,67

35.000,00 35.000,00 4.463,33 4.463,33 4.463,33 30.536,67Total Concepte 
831 Préstecs a llarg termini 
83100 Prèstecs a llarg termini. Bestretes al personal 15.000,00 15.000,00 30.055,70 30.055,70 25.555,70 4.500,00 -15.055,70

15.000,00 15.000,00 30.055,70 30.055,70 25.555,70 4.500,00 -15.055,70Total Concepte 

15.480,9734.519,03 4.500,0030.019,0334.519,0350.000,0050.000,00Total Article 
15.480,9734.519,03 4.500,0030.019,0334.519,0350.000,0050.000,00Total Capítol 

Total 18.770.500,00 342.489,87 19.112.989,87 18.563.617,55 17.920.937,70 17.355.336,77 565.600,93 1.192.052,17



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

 

 
 

 
 



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

 

 
 

 



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

 

 
 

 



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

 

 
 

 



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

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2018 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE Pàg. 1

 

 

PRESSUPOST D´INGRESSOS 1/1/2018 FINS A 30/9/2018 

Classificació 
CAPÍTOL 

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions  
inicials 

Modificacions Previsions  
definitives 

Drets nets Ingressos  
realitzats 

Devolucions  
d´ingressos 

Recaptació  
líquida 

Pendent de  
cobr. 

Estat d´execució 

-168.080,382.490,441.360.797,3220.866,18 1.381.663,501.531.368,1452.368,141.479.000,003 1.363.287,76TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
-3.640.234,423.237,0913.687.428,494.175,00 13.691.603,4917.330.900,0017.330.900,004 13.690.665,58TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

-12.917,932.947,546.434,536.434,5322.300,0022.300,005 9.382,07INGRESSOS PATRIMONIALS 
-178.113,4266.686,5866.686,58244.800,00244.800,007 66.686,58TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
-509.870,8428.325,2928.325,29538.196,13488.196,1350.000,008 28.325,29ACTIUS FINANCERS 

-4.509.216,9919.127.000,00 540.564,27 19.667.564,27 15.158.347,28 15.174.713,39 25.041,18 15.149.672,21 8.675,07Suma total ingressos

 2018

Classificació 
CAPÍTOL 

Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions  
reconegudes 

Pag. realitzats Reintegr. de  
despeses 

Pag. líquids Pendent de  
pag. 

Estat  
d´execució 

PRESSUPOST DE DESPESES 

DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS 

1 15.679.000,00 -124.240,37 15.554.759,63 11.010.653,40 11.000.538,86 11.000.538,86 10.114,54 4.544.106,23DESPESES DE PERSONAL 
2 2.952.600,00 419.702,14 3.372.302,14 1.758.288,56 1.469.119,86 28.211,48 1.440.908,38 317.380,18 1.614.013,58DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 
3 2.100,00 2.100,00 1.527,04 1.527,04 1.527,04 572,96DESPESES FINANCERES 
4 198.500,00 146.857,57 345.357,57 177.908,23 174.429,92 1.442,40 172.987,52 4.920,71 167.449,34TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
6 244.800,00 98.244,93 343.044,93 120.155,14 88.148,85 88.148,85 32.006,29 222.889,79INVERSIONS REALS 
8 50.000,00 50.000,00 27.048,57 21.047,94 21.047,94 6.000,63 22.951,43ACTIUS FINANCERS 

6.571.983,33370.422,35 12.725.158,5929.653,8812.754.812,4713.095.580,9419.667.564,2719.127.000,00 540.564,27Suma total despeses

Diferència. . . 2.062.766,34 2.419.900,92 -4.612,70 2.424.513,62 -361.747,28 2.062.766,34



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

 

 
 

Exercicis tancats

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1.479.000,00 1.531.368,14 1.363.287,76 1.360.797,32 12.867,42 1.516.054,45

4 17.330.900,00 17.385.527,00 13.690.665,58 13.687.428,49 3.305,79 17.263.309,49

5 22.300,00 22.300,00 9.382,07 6.434,53 2.631,36 16.881,10

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 244.800,00 244.800,00 66.686,58 66.686,58 89.921,58 242.352,00

8 50.000,00 538.196,13 28.325,29 28.325,29 0,00 35.605,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.127.000,00 19.722.191,27 15.158.347,28 15.149.672,21 108.726,15 19.074.202,04

Exercicis tancats

1 15.679.000,00 15.465.759,63 11.010.653,40 11.000.538,86 3.853,92 15.386.215,23

2 2.952.600,00 3.498.149,26 1.758.288,56 1.440.908,38 475.527,71 2.795.371,07

3 2.100,00 2.100,00 1.527,04 1.527,04 0,00 1.784,97

4 198.500,00 363.137,45 177.908,23 172.987,52 34.762,67 311.935,06

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 244.800,00 343.044,93 120.155,14 88.148,85 37.663,17 284.384,25

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 50.000,00 50.000,00 27.048,57 21.047,94 4.500,00 34.520,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.127.000,00 19.722.191,27 13.095.580,94 12.725.158,59 556.307,47 18.814.210,58

INGRESSOS

Actius financers

Passius financers

Fons de contingència

Invesions reals

Despeses de personal

Desp. De béns corrents i serveis

Despeses financeres

Transferències corrents

Recaudación 
Líquida

Transferències de capital

AVANÇAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2018

Pagaments líquids

Transferències de capital

Actius financers

Passius financers

DESPESES

Exercici corrent

Exercici corrent

Previsions inicials

Estimación 
Previsiones 

definitivas al final 
del ejercicio

Derechos 
Reconocidos 

Netos

Recaudación 
Líquida

Estimació crédits 
definitius al final 

d'exercici
Crédits inicials

Estimació de drets 
reconeguts a 31.12.18

Estimació obligacions 
reconegudes nétes a 

31.12.18

Ingressos patrimonials

Alienació d'inversions reals

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes i d'altres ingressos

Transferències corrents

Obligacions 
reconegudes 

nétes
Pagaments líquids

En compliment de l'establert a l'article 168,1,b) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'incorpora a la documentació 
que forma part de l'expedient d'aprovació del pressupost de l'Organisme Autònom Institut del Teatre per a l'exercici 2019, 
l'estat d'execució del pressupost a data 30/09/18, com avançament de la liquidació del seu pressupost 2018.
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PLANTILLA  DE PERSONAL FUNCIONARI

Categories Nombre Vacants
1.Escala Administració General

  1.1. Sots escala auxiliar
         Auxiliar Administratiu BD 28 20

  1.2. Subescala Subaltern
        Subaltern BE 11 4

2.Escala Administració Especial
  2.1. Subescala Tècnica
         2.1.1. Classe Tècnics Superiors
                Tècnic Superior Arquitecte/Enginyers CA 2 0
                Tècnic Superior Dret CJ 2 1
                Tècnic Superior Economia CI 1 0
                Tècnic Superior Informació CK 1 1
                Tècnic Superior en Documentació CT 1 0

         2.1.2.Classe Tècnics Mitjans
                Tècnic Mitjà Empresarials DI 1 0
                Tècnic Mitjà Bibliologia DE 8 1

  2.2.Subescala Serveis Especials

         2.2.1 Classe Comeses Especials
                Grup A (Grup A-1)
                Tècnic Superior Educació CG 4 1
                Tècnic Superior CN 8 2
                Tècnic Superior en Lletres CH 2 2
                Tècnic Superior Recursos Humans CR 2 2
                Tècnic Superior Informàtica CL 2 2

                Grup B (Grup A-2)
                Tècnic Mitjà Educació DD 1 1
                Tècnic Mitjà Especialista DG 5 4
                Tècnic Mitjà Informàtica DF 1 0
                Tècnic Mitja Gestió DS 5 2

                Grup C (Grup C-1)
                Tècnic Auxiliar Bibliologia EI 2 1
                Tècnic Auxiliar Gestió EM 5 1
                Tècnic Auxiliar Especialista EG 7 2
                Tècnic Auxiliar Informàtica EN 1 1

                Grup D (Grup C-2)
                Auxiliar d'Oficina HS 2 0

      2.2.2. Classe Personal d'Oficis

                Grup D (Grup C-2)
               Oficial Manteniment Instal·lacions MB 3 1
               Oficial de Serveis MS 6 4
               Ofic. Telefonista/Recepcionista MT 2 2

                Agrupacions Professionals
               Ajud. de serveis NC 1 1
               Operari de Serveis PA 7 5

TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS 121 61

PLANTILLA FIXA PERSONAL LABORAL

Categories Nombre Vacants
                Grup A (Grup A-1)
               Tècnic Superior Educació CG 134 83

                Grup B (Grup A-2)
               Tècnic Mijtà Educació DD 20 7

                Grup C (Grup C-1)
               Tècnic Auxiliar Educació ED 2 0
               Tècnic Auxiliar Especialista EG 1 1

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 157 91

TOTAL PLANTILLA 278

TOTAL VACANTS 152

           PLANTILLA DE L'INSTITUT DEL TEATRE
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ORGANISME        Institut del Teatre                                                                                                    Data aprovació Ple : 

  

 Denominació del lloc 
Codi Fitxa 
Descriptiva 

Horari Jornada  Requisits    F.P. C.D.  C.Esp. Dot. 

 
                  

P080000 Direcció General 

Director General* 01/DIR TC A A001  P.D 30 A103 1 

Secretari alt carrec 19/MF AP A H001 LL.D. 15  AS03 1 

Tècnic superior imatge i comunicació 06/MF TC A A043 C.M. 20 TG02 1 

Tècnic en gestió en comunicació 05/MF GE G B001 C.M. 17 TG01 1 

Tècnic mitjà de gestió 39/MF GE G B001 C.M. 17 TG01 1 5 

 
P080100 Coordinació Acadèmica 

Coordinador 01/MODG TC A F001 LL.D. 25 A301 1 
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Tècnic Mijtà de Gestió Acadèmica 08/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3 

Tècnic Auxiliar Magatzem 53/MF GE G C001 C.M. 14 AT01 1 

Tècnic mitjà en qualitat i gestió acadèmica  10/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1 7 

                  

P080101 IT Dansa    

Director artístic IT Dansa 11/MODG TC A F001 C.E. 21 DP01 1 1 

                  

P080200 Secretaria Acadèmica General 

Secretari acadèmic general 02/MODG TC A F001 LL.D. 24 TA02 1 1 

P080201 Unitat de Secretaria Acadèmica 

Cap d'unitat 11/MO AP A C001 C.E. 21 A502 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GE G H001 C.M. 12 AG01 3 4 

P081000 Direcció de Serveis Culturals 

Cap dels Serveis Culturals 09/MODG TC A F001 LL.D. 26 A203 1 

Tècnic superior gestió 03/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 

Tècnic gestió publicacions-nivell 2 55/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 3 
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P081100 Centre de Documentació Museu d'Arts Escèniques 

Director 05/MOMA AP A A041 C.E. 24 A302 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 1 2 

P081101 Unitat de Serveis Básics 

Cap d'unitat 03/MOMA AP A F001 C.E. 21 A502 1 

Bibliotecari 07/MF GM G B026 C.M. 17 TG01 2 

Bibliotecari 07/MF GT G B026 C.M. 17 TG01 1 

Bibliotecari 07/MF GE G B026 C.M. 17 TG01 1 

Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació 15/MF GM G C001 C.M. 14 AT01 1 

Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació 15/MF GT G C001 C.M. 14 AT01 1 7 

P081102 Unitat de Serveis Digitals i de Recerca 

Cap d'unitat 01/MOMA AP A F001 C.E. 21 A502 1 

Tècnic gestió museus-Lletres-Niv.2 40/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 

Bibliotecari 07/MF GM G B026 C.M. 17 TG01 2 

Bibliotecari 07/MF GE G B026 C.M. 17 TG01 1 5 

P08000A Escoles Superiors 

Personal Docent de càracter general 25/MF GE G A001 C.M. 20 EE02 48 
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Personal Docent de càracter general 25/MF GER R A001 C.M. 20 EE02 38 86 

P08000B Escola Ensenyament Secundari i Artístic 

Personal Docent de càracter general 25/MF GE G A001 C.M. 20 EE02 20 

Personal Docent de càracter general 25/MF GER R A001 C.M. 20 EE02 18 

Personal Docent de càracter general 24/MF GE G B001 C.M. 17 EE01 1 

Personal Docent de caràcter especial 24/MF GE G B001 C.M. 17 EE01 1 40 

P08000C Grup de Suport a la Docència                 

Instrumentista 23/MF GE G B001 C.M. 17 EE01 16 

Instrumentista 23/MF GER R B001 C.M. 17 EE01 3 

Instrumentista 23/MF GE G C001 C.M. 15 EE01 1 20 

                  

P080300 Centre Territorial del Vallès 

Director 07/MODG TC A F001 LL.D. 24 A302 1 

Tècnic auxiliar d'espectacles 33/MF GE G C001 C.M. 14 AT01 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GE G H001 C.M. 12 AG01 3 5 

P080301 Escola Superior de Tècniques Arts Espectacle 

Personal Docent de Caràcter General 56/MF GE G C001 C.M 15 EE01 1 
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Personal Docent de Caràcter General 25/MF GE G A001 C.M 20 EE02 5 6 

P080400 Centre Territorial d'Osona 

Director 08/MODG TC A F001 LL.D. 24 A302 1 1 

P08A000 Gerència 

Gerent* 02/DIR EC A A001 P.D. 30 A103 1 

Secretari alt càrrec 19/MF AP A H001 LL.D. 15  AS03 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF AP A H001 C.M. 12 AG01 1 

Tècnic assessor 52/MF EC A A001 LL.D. 26 TA01 1 

Tècnic superior en documentació 28/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 

Tècnic Assessor en gestió patrimoni cultural 37/MF AP A A002 LL.D. 24 TA02 1 

Tècnic superior prevenció de riscos laborals 59/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 7 

                  

P08A001 Grup de Suport a Escoles  

Tècnic organització i processos de gestió 35/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GE G H001 C.M. 12 AG01 2 4 

P08A002 Grup de Producció                 
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Tècnic Superior de Gestió Acadèmica 61/MF AP A A001 C.M. 20 TG02 1 

Tècnic mitjà relacions internacionals 09/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1 

Tècnic superior gestió cultural 04/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 

Tècnic mitjà producció 12/MF AP A B001 C.M. 17 TG01 1 4 

                  

P08A100 Servei de Gestió i Administració                 

Cap Servei 15/MO EC A A001 LL.D 28 A202 1 1 

                  
 

P08A101 Secció de Gestió Ecònomica 

Cap de secció 01/MO TC A F001 C.E. 25  A301 1 

Economista 27/MF GM G A003 C.M. 20 TG02 1 

Tècnic mitjà empresarials 29/MF GM G B043 C.M. 17 TG01 1 3 

                  

P08A101-1 Unitat de Comptabilitat 

Cap d'unitat 02/MO AP A G001 C.E. 21 A502 1 

 Auxiliar de suport a la gestio 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3 4 

P08A101-2 Unitat de de Gestió retributiva i contractació                 

Cap d'unitat 07/MO GM G H001 C.E. 18 A504 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3 4 
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P08A102 Secció de Desenvolupament i Processos                 

Cap de seccio 14/MO TC A F001 C.E. 25 A301 1 1 

                  

P08A102-1 Unitat de Gestió de Recursos Humans                 

Cap d'Unitat 06/MO GM G H001 C.E. 18 A504 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3 4 

                  

P08A102-2 Unitat Jurídica i Procedimental                 

Cap d'Unitat 13/MO AP A A002 C.E. 21 A502 1 

Tècnic mitjà de gestió 39/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 1 3 

P08A200 Secció de Recursos i Serveis Tècnics 

Cap de secció 08/MO TC A A001 C.E. 25 A301 1 

Auxiliar tècnic gestió d'espais 49/MF AP A D001 C.M. 14 PO08 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF AP A H001 C.M. 12 AG01 1 

Auxiliar de suport a la gestió 20/MF GM G H001 C.M. 12 AG01 3 6 

P08A201 Unitat d'Informàtica i Audiovisuals 



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

 

 
 

Cap d'unitat 10/MO TC A A001 C.E. 22 A501 1 

Tècnic Superior Informàtica 54/MF AP A A001 C.M. 20 TG02 2 

Tècnic mitjà d'informàtica 32/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1 

Auxiliar d'informàtica 17/MF GM G C001 C.M. 15 AT02 1 

Auxiliar d'informàtica 17/MF AP A C001 C.M. 15 AT02 1 

Tècnic auxiliar d'audiovisuals 16/MF GE G C001 C.M. 14 AT01 2 

Tècnic Mijtà en Serveis Digitals 58/MF GM G B001 C.M. 17 TG01 1 

Tècnic Superior en Serveis Digitals 50/MF GM G A001 C.M. 20 TG02 1 10 

P08A202 Unitat de Manteniment i Seguretat en obres 

Cap d'unitat 17/MO TC A F012 C.E. 22 A501 1 

Of. instal·lacions 21/MF GM G D001 C.M. 12 PO04 1 

Of. instal·lacions 21/MF GE G D001 C.M. 12 PO04 1 

Of. instal·lacions 21/MF GT G D001 C.M. 12 PO04 1 

Of. de serveis 38/MF GE G D001 C.M. 12 PO04 2 

Operari de serveis 42/MF GT G E001 C.M. 8 PO01 1 

Operari de serveis 42/MF GM G E001 C.M. 8 PO01 3 10 

P08A203 Unitat de Gestió d'Espais Escènics 

Cap d'unitat 12/MO TC A G001 C.E. 20 A503 1 
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Of. de so 43/MF AE A H001 C.M. 12 PO04 1 

Of. de luminotècnia 44/MF AE A H001 C.M. 12 PO04 1 

Of. de maquinària escènica 45/MF AE A H001 C.M. 12 PO04 1 

Tècnic Auxiliar Manteniment Escenogràfic 51/MF GER R C001 C.M. 14 AT01 1 

Auxiliar de taquilles 26/MF GE G C001 C.M. 14 AT01 1 

Of. de serveis-muntatges de teatre 34/MF AE A H001 C.M. 12 PO04 1 7 

P08A204 Unitat de Serveis Generals                 

Cap d'unitat 18/MO TC A I001 C.E. 18 A544 1 

Subaltern 22/MF GM G E001 C.M. 8 PS01 8 

Subaltern 22/MF GT G E001 C.M. 8 PS01 5 

Operari de serveis 42/MF GM G E001 C.M. 8 PO01 1 

Of. telefonista recepcionista 31/MF GM G D001 C.M. 12 PO04 1 

Of. telefonista recepcionista 31/MF GT G D001 C.M. 12 PO04 1 17 

        
        

278 

         
        Horari: 

      
      AE: Ampliat específic 
      AF: Ampliat flexible 
      AP: Ampliat partit 
      



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

 

 
 

EC: Dedicació exclusiva 
    GE: Específic 
    GER: Específic reduÏt 
    GM: Intensiu matí 
    GT: Intensiu tarda 
    TAC: Torn ampliat continuat 
    TC: Plena dedicació 
    TGM: Torn matí 

   TGN: Torn nit 
    TGT: Torn tarda 
    

     Jornada: 
    

     A: 40 h/s 
    G: 37,5 h/s 
    R: Reduïda 
    

     Forma de provisió: 
    

     C.E.: Concurs específic 
     C.M.: Concurs de mèrits 
     LL.D.: Lliure designació 
   P.D.: La provisió d'aquests llocs de treball es regirà per l'establert en el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona i l'Estatut Bàsic de l'Empleat  

Públic per al personal directiu professional 
   
   Requisits: 

A001: Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A1 
A002: Ll. Dret 
A003: Ll. Ciències Econòmiques 
A041: Ll. Documentació 
A043: Ll. Ciències de la Informació 
B001: Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A2 
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B026: Diplomatura Biblioteconomia i Documentació 
B043: Diplomatura Ciències Empresarials 
C001: Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C1 
D001: Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C2 
E001: Agrupacions professionals 
F001: Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A1 o A2 
F012: Enginyeria industrial o Enginyeria Tècnica industrial 
G001: Qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A2 o grup de classificació C, subgrup C1 
H001: Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C1 o C2 
I001: Qualsevol titulació del grup de classificació C, subgrup C2 o o agrupacions professionals  

Contracte d'alta direcció         
          
(*): En el cas que figuri ocupat mitjançant contracte laboral subjecte al règim especial d’alta direcció són d’aplicació les limitacions retributives derivades dels 
criteris de l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2014, modificat per acords plenaris de 20 de novembre de 2014 i 31 de març de 
2016. 
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        PRESSUPOST 2019 - CAPÍTOL 1 
     

        lloc treball dedicació denominació centre cost mesos cost total Nom / denominació 
 

        

      
Personal docent / POA 

 

        A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 62.835,34 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Coordinadora tutors EESA EESA 12 58.932,02 Coordinadora tutors EESA 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.846,16 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - AD 12 51.663,81 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Cos/Moviment AD 12 68.828,21 Cap Departament Cos/Moviment 
 A20EE02 13,93 Cap Departament Tècniques Interpretac. AD 12 28.639,85 Cap Departament Tècniques Interpretac. 

A26A203 40,00 Cap de Serveis Culturals SC/AD 12 92.555,82 Cap de Serveis Culturals 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 44.691,04 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.410,66 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.260,14 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 48.943,27 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 63.875,79 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 64.098,99 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.846,16 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 53.600,12 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 56.195,82 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.846,16 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Coordinador MUET  AD 12 60.985,46 Coordinador MUET  
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 56.043,74 Personal Docent de caràcter general 
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A20EE02 40,00 Director Conserv Sup Dansa DSU 12 76.281,09 Director Conserv Sup Dansa 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 12 57.625,53 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Personal Docent de caràcter especial EESA 12 52.714,12 Personal Docent de caràcter especial 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.418,23 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.466,82 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 60.469,19 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 63.421,35 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 45.813,01 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Pedagogia DSU 12 66.904,71 Cap Departament Pedagogia 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.466,82 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA/ESO/BAT 12 67.202,59 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.446,43 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Secretaria Acadèmica EESA EESA/ESO/BAT 12 68.648,96 Secretaria Acadèmica EESA 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 53.283,31 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.418,23 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 5,89 Personal Docent de caràcter general EESA 12 11.415,53 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 58.210,88 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 56.867,45 Instrumentista 
 A24A302 40,00 Director Centre Territ. Vallès TRS 12 81.777,85 Director Centre Territ. Vallès 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 62.349,48 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.418,23 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 52.523,77 Instrumentista 
 A25A301 40,00 Coordinadora Acadèmica DSU 12 82.166,35 Coordinadora Acadèmica 
 B17EE01 37,50 Coordin. Instrumentistes  IT - EESA 12 51.372,53 Coordin. Instrumentistes  
 C22A501 40,00 Director Escola Tècnics Terrassa  ETRS 12 75.829,60 Director Escola Tècnics Terrassa  
 A20EE02 37,50 Cap Departament Salut EESA 12 64.507,82 Cap Departament Salut 
 A24TA02 40,00 Secretari acadèmic general DI 12 83.446,73 Secretari acadèmic general 
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A20EE02 17,14 Personal Docent de caràcter general AD 12 26.342,23 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 63.521,52 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 63.521,52 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 45.144,49 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 58.916,07 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Música AD 12 65.146,65 Cap Departament Música 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 63.512,97 Personal Docent de caràcter general 
 A24A302 40,00 Director Centre Territ. Osona VC 12 80.816,80 Director Centre Territ. Osona 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 62.935,50 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Veu AD 12 60.651,27 Cap Departament Veu 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 47.717,32 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 60.005,40 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 45.219,58 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 60.674,13 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Responsable de Màsters i Postgraus AD 12 62.659,25 Responsable de Màsters i Postgraus 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 45.861,60 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 12 56.242,95 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 63.521,52 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.846,16 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.466,82 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 53.657,80 Personal Docent de caràcter general 
 C15EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 49.432,54 Instrumentista 
 B17EE01 9,11 Tècnic Mitjà AD 4 3.591,55 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 9,11 Tècnic Mitjà AD 4 3.591,55 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 9,11 Tècnic Mitjà AD 4 3.591,55 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 9,11 Tècnic Mitjà AD 4 3.591,55 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 9,64 Tècnic Mitjà AD 4 3.802,87 Tècnic Mitjà 
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B17EE01 9,64 Tècnic Mitjà AD 4 3.802,87 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 9,64 Tècnic Mitjà AD 4 3.802,87 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 9,64 Tècnic Mitjà AD 4 3.802,87 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 13,93 Tècnic Mitjà AD 3 4.119,75 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 13,93 Tècnic Mitjà AD 3 4.119,75 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 13,93 Tècnic Mitjà AD 3 4.119,75 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 13,93 Tècnic Mitjà AD 4 5.493,01 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 3,21 Tècnic Mitjà POSTGR-M 3,5 1.109,18 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 3,21 Tècnic Mitjà POSTGR-M 3,5 1.109,18 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 3,21 Tècnic Mitjà POSTGR-M 3,5 1.109,18 Tècnic Mitjà 
 B17EE01 3,21 Tècnic Mitjà POSTGR-M 3,5 1.109,18 Tècnic Mitjà 
 A21DP01 40,00 Directora ITDansa ITD 12 72.510,89 Directora ITDansa 
 A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general DSU 12 6.882,21 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 19,82 Personal Docent de caràcter general DSU 12 28.343,57 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Especialitat Escenografia AD 12 61.257,32 Cap Especialitat Escenografia 
 A20EE02 20,36 Instrumentista IT - EESA 12 28.048,39 Instrumentista 
 A20EE02 18,21 Personal Docent de caràcter general DSU 0,5 1.029,58 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Tècnic Mitjà MAE 12 41.434,78 Tècnic Mitjà 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 54.988,30 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 9.130,30 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 28,93 Personal Docent de caràcter general AD 12 43.297,10 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 51.201,74 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 45.184,17 Instrumentista 
 B17EE01 29,46 Instrumentista IT - EESA 12 35.434,36 Instrumentista 
 A20EE02 8,04 Personal Docent de caràcter general EESA/ESO 12 11.598,87 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 57.084,39 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 23,57 Instrumentista IT - EESA 12 28.181,91 Instrumentista 
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B17EE01 24,64 Instrumentista IT - EESA 12 29.828,96 Instrumentista 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 0,75 3.179,57 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 5,36 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 7.353,43 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 19,29 Personal Docent de caràcter general EESA 12 27.832,53 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Especialitat Direc i Dramat AD 12 60.178,16 Cap Especialitat Direc i Dramat 
 A20EE02 32,14 Secretaria Acadèmica ESAD AD 12 56.520,53 Secretaria Acadèmica ESAD 
 A20EE02 24,11 Personal Docent de caràcter general DSU 12 33.984,25 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 31,61 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 50.208,68 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 2.852,46 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 36,43 Cap Departament Dansa espanyola EESA 12 55.300,36 Cap Departament Dansa espanyola 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.466,82 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general AD 12 5.159,06 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 5,36 Personal Docent de caràcter general AD 6 3.633,83 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 2.106,01 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 32,14 Personal Docent de caràcter general EESA 12 45.815,64 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Coordinador Especialitat So ETRS ETRS 12 53.226,66 Coordinador Especialitat So ETRS 
 A20EE02 17,68 Personal Docent de caràcter general DSU/ITD 12 25.673,87 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Disseny Escènic AD 12 59.003,87 Cap Departament Disseny Escènic 
 A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 54.198,81 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 2.955,00 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 19,29 Personal Docent de caràcter general DSU 12 28.262,16 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 36,96 Personal Docent de caràcter general AD/DSU 12 54.000,85 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general DSU 12 6.894,25 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Coordinadora batxillerat EESA/ESO/BAT 12 64.588,35 Coordinadora batxillerat 
 A20EE02 25,71 Personal Docent de caràcter general EESA/ESO 12 35.353,48 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 5,36 Instrumentista IT - EESA 12 5.977,17 Instrumentista 
 A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 2.180,26 Personal Docent de caràcter general 
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A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.210,77 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Teoria i Hist AD 12 58.291,65 Cap Departament Teoria i Hist 
 A20EE02 8,04 Personal Docent de caràcter general DSU 6 5.635,56 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 2.180,26 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 8,04 Personal Docent de caràcter general DSU 6 5.450,68 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 54.689,23 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 12,86 Tècnic Mitjà IT       8 9.713,73 Tècnic Mitjà 
 A20EE02 12,86 Personal Docent de caràcter general AD 12 17.738,16 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Humanístic EESA/ESO/BAT 12 53.631,85 Cap Departament Humanístic 
 A20EE02 14,46 Personal Docent de caràcter general AD 12 19.751,41 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general EESA 12 13.394,74 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general AD 6 7.267,59 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 31,07 Instrumentista IT - EESA 12 36.639,90 Instrumentista 
 B17EE01/A20EE02 28,93 Instrumentista IT - EESA 12 36.242,82 Instrumentista 
 A20EE02 34,29 Personal Docent de caràcter general AD 12 48.419,11 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 55.418,23 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 20,36 Personal Docent de caràcter general AD 12 28.818,20 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 21,43 Instrumentista IT - EESA 12 25.786,72 Instrumentista 
 A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general AD 12 12.648,01 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 36,43 Coordinador Arts Escèniques Aplicades EESA 12 58.226,91 Coordinador Arts Escèniques Aplicades 

A20EE02 37,50 Sots-director Conserv Sup Dansa DSU 12 66.489,18 Sots-director Conserv Sup Dansa 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA-ESO 12 51.220,05 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 8,04 Personal Docent de caràcter general DSU 6 5.695,88 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 8,04 Personal Docent de caràcter general DSU 6 5.450,68 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 19,82 Personal Docent de caràcter general AD 12 26.969,74 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Responsable de recerca i innovació AD 12 62.073,23 Responsable de recerca i innovació 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA/ESO/BAT 12 52.835,92 Personal Docent de caràcter general 
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A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general AD 12 13.400,07 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general EESA 12 53.265,71 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 10,18 Personal Docent de caràcter general AD 6 7.035,92 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 26,79 Personal Docent de caràcter general AD 12 38.755,79 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 18,21 Instrumentista IT - EESA 12 22.036,60 Instrumentista 
 A20EE02 32,68 Responsable de Formació Continuada AD 12 56.244,69 Responsable de Formació Continuada 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 12 55.418,23 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 7,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 10.214,23 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 11,25 Personal Docent de caràcter general AD 12 18.406,98 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Estudis adjunt EESA EESA 12 63.890,27 Cap Estudis adjunt EESA 
 A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general AD 12 13.160,67 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 16,07 Personal Docent de caràcter general AD 12 24.403,50 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Dansa Clàssica EESA 12 56.097,09 Cap Departament Dansa Clàssica 
 A20EE02 37,50 Secretaria Acadèmica CSD DSU 12 64.368,65 Secretaria Acadèmica CSD 
 A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general AD 12 14.614,30 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 6,96 Personal Docent de caràcter general AD 12 9.496,79 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 54.502,25 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 18,21 Instrumentista IT - EESA 12 23.605,41 Instrumentista 
 A20EE02 33,75 Personal Docent de caràcter general ITD 1,5 5.732,27 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 8,04 Personal Docent de caràcter general DSU 6 5.478,21 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 51.727,99 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 29,46 Secretaria Acadèmica ESTAE ETRS 12 52.472,22 Secretaria Acadèmica ESTAE 
 A20EE02 31,61 Cap Departament de Contemporani EESA 12 46.641,69 Cap Departament de Contemporani 
 A20EE02 11,25 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 15.528,32 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 12 54.664,20 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Científic EESA/ESO 12 55.078,59 Cap Departament Científic 
 A20EE02 37,50 Coordinador Activitats Acadèmiques EESA 12 55.261,82 Coordinador Activitats Acadèmiques 
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A20EE02 37,50 Coordinador Pedagògic Centre del Vallès AD 12 60.308,82 Coordinador Pedagògic Centre del Vallès 

A20EE02 17,68 Personal Docent de caràcter general AD 1,75 5.982,62 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general DSU/EESA 12 53.231,21 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA/ESO 12 53.134,04 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 27,86 Personal Docent de caràcter general AD 12 37.933,38 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general DSU 12 52.425,26 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 24,64 Personal Docent de caràcter general AD 12 37.246,05 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 26,79 Personal Docent de caràcter general AD 12 37.737,01 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 31,61 Personal Docent de caràcter general EESA 12 46.140,77 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 15,54 Personal Docent de caràcter general AD 12 22.567,81 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 4.621,56 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 0,75 3.507,28 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 45.733,40 Instrumentista 
 A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general DSU 12 6.540,84 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 24,64 Personal Docent de caràcter general VC MAST 12 33.673,71 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 33,21 Personal Docent de caràcter general EESA 12 45.462,31 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 27,86 Personal Docent de caràcter general EESA 12 41.952,57 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Coordinador Maq Escènica ETRS 12 56.889,07 Coordinador Maq Escènica 
 A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general DSU 6 7.503,55 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 15,00 Personal Docent de caràcter general AD 12 20.349,19 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 31,07 Personal Docent de caràcter general AD 12 47.884,93 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Especialitat Interpretació AD 12 61.257,32 Cap Especialitat Interpretació 
 A20EE02 24,64 Personal Docent de caràcter general AD 12 34.354,44 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 22,50 Instrumentista IT - EESA 12 26.419,02 Instrumentista 
 A20EE02 12,86 Cap Estudis EESA EESA 12 32.979,16 Cap Estudis EESA 
 A20EE02 0,54 Personal Docent de caràcter general AD 12 726,83 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Coordinadora Pedagògica EESA EESA 12 65.131,35 Coordinadora Pedagògica EESA 
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A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general DSU 12 13.210,24 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 31,07 Personal Docent de caràcter general AD 12 50.624,03 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 23,04 Personal Docent de caràcter general AD 6 15.625,46 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 33,21 Personal Docent de caràcter general AD 12 48.350,79 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 16,07 Personal Docent de caràcter general AD 6 11.086,36 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 1,75 7.577,76 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 40,00 Director EESA  EESA 12 75.748,12 Director EESA  
 A20EE02 18,75 Personal Docent de caràcter general DSU 12 26.004,32 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 20,36 Personal Docent de caràcter general DSU 12 29.975,72 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 27,86 Personal Docent de caràcter general EESA 12 40.994,72 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 52.986,58 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 1.511,71 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 1,07 Personal Docent de caràcter general AD 6 726,83 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 1.477,50 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 24,11 Personal Docent de caràcter general AD 12 35.638,20 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 15,54 Personal Docent de caràcter general AD 12 21.849,95 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Coordinador Especialitat Luminotècnia ETRS ETRS 12 51.628,87 Coordinador Especialitat Luminotècnia ETRS 

A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 54.687,77 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 22,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 33.282,38 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 40,00 Sots - director Art Dramàtic AD 12 69.216,61 Sots - director Art Dramàtic 
 B17EE01 15,54 Instrumentista IT - EESA 12 18.848,67 Instrumentista 
 A20EE02 20,36 Personal Docent de caràcter general DSU 12 29.798,92 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 30,00 Personal Docent de caràcter general AD 12 43.973,56 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Especialitat Pedagogia DSU 12 62.429,35 Cap Especialitat Pedagogia 
 A20EE02 18,21 Personal Docent de caràcter general EESA 12 27.447,15 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 23,57 Personal Docent de caràcter general AD 12 35.145,51 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap Departament Escenografia AD 12 59.624,03 Cap Departament Escenografia 
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A20EE02 13,93 Personal Docent de caràcter general AD 12 19.259,67 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 15,00 Personal Docent de caràcter general EESA 12 21.971,86 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 35,89 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.226,00 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 17,14 Personal Docent de caràcter general DSU 12 24.213,01 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general DSU 3,5 2.583,93 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 54.211,28 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 20,89 Personal Docent de caràcter general AD 12 29.376,75 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 54.390,28 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 15,54 Personal Docent de caràcter general AD 12 21.229,79 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 24,11 Personal Docent de caràcter general EESA 12 35.890,36 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 16,07 Personal Docent de caràcter general EESA 12 24.049,06 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 11,79 Personal Docent de caràcter general DSU 12 17.982,95 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA/ESO/BAT 12 52.256,59 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 8,04 Personal Docent de caràcter general AD 6 5.719,51 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 5,36 Personal Docent de caràcter general AD 6 3.658,37 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general DSU 12 9.831,71 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 26,79 Personal Docent de caràcter general ITD 12 39.586,61 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 11,79 Personal Docent de caràcter general AD 1,75 2.436,59 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Cap d'Estudis Esc.Sup.T.A.Espectacle ETRS 12 64.052,41 Cap d'Estudis Esc.Sup.T.A.Espectacle 
 A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 52.359,11 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 17,68 Personal Docent de caràcter general AD 6 13.761,21 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 35,36 Personal Docent de caràcter general AD 12 51.576,65 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 7,50 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 10.836,25 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02/B17EE01 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 50.018,77 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 11,79 Personal Docent de caràcter general AD 12 17.094,98 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 13,93 Personal Docent de caràcter general AD 12 21.606,60 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 5,36 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 3.803,20 Personal Docent de caràcter general 
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A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ITD 12 55.466,82 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 40,00 Directora Art Dramàtic AD 12 75.882,86 Directora Art Dramàtic 
 A20EE02 4,29 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 2.953,08 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 34,82 Personal Docent de caràcter general EESA 12 51.689,03 Personal Docent de caràcter general 
 B17EE01 12,32 Instrumentista IT - EESA 12 18.978,87 Instrumentista 
 A20EE02 31,07 Personal Docent de caràcter general DSU 12 43.438,89 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general VC 12 53.085,45 Personal Docent de caràcter general 
 C14AT01 12,86 Tècnic Auxiliar  TRS 9 9.004,64 Tècnic Auxiliar  
 A20EE02 18,21 Personal Docent de caràcter general DSU 6 12.354,91 Personal Docent de caràcter general 
 b17EE01 19,29 Personal Docent de caràcter general TRS 12 21.146,97 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general ETRS 5,5 1.948,53 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 4,29 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 2.808,10 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 24,11 Personal Docent de caràcter general DSU 8 22.783,60 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 7,50 Personal Docent de caràcter general ITD 8 7.088,30 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 8 35.441,23 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general EESA 8 10.126,07 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD       8 35.441,23 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 26.580,92 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 26.580,92 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 26.580,92 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD       8 35.441,23 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 2,68 Personal Docent de caràcter general AD       8 2.531,57 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 26.580,92 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 32,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 22.783,58 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 15,54 Personal Docent de caràcter general IT  6 11.012,23 Personal Docent de caràcter general 
 C14AT01 12,86 Tècnic Auxiliar  AD/nd 8 7.449,23 Tècnic Auxiliar  
 B17EE01 2,14 Instrumentista IT - EESA 8 1.580,88 Instrumentista 
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A20EE02 28,93 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 41.010,48 Personal Docent de caràcter general 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense DSU 0 16.300,35 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense EESA 0 14.941,99 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense AD 0 21.550,65 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense ETRS 0 15.201,45 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense ITD 0 1.587,30 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense POSTGRAU 0 2.442,00 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense POSTGRAU 0 19.719,15 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense DSU 0 29.304,00 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense EESA 0 5.845,54 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense AD 0 71.611,65 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense ITD 0 9.279,60 Tècnic Sup Ense 
 A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense POSTGRAU 0 2.930,40 Tècnic Sup Ense 
 

     
24.672,97 ANTIGUITAT docents 2018-2019 

 

        

     
10.810.288,11 total personal docent 

 

        

      
Personal no docent  

 

        D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A  12 30.217,95 Auxiliar de suport a la gestió 
 A20TG02 40,00 Tècnic Superior de Gestió Acadèmica A 12 66.432,85 Tècnic Superior de Gestió Acadèmica 
 A20TG02 40,00 Tècnic Superior SC 12 56.864,85 Tècnic Superior 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A  12 32.392,55 Auxiliar de suport a la gestió 
 A20TG02 37,50 Economista A 12 57.797,16 Economista 
 B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 50.124,10 Bibliotecari 
 B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 47.417,16 Bibliotecari 
 A20TG02 40,00 T Superior A 12 58.171,60 T Superior 
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C20A503 40,00 Cap d'unitat Gestió Espais Escènics RT 12 54.068,68 Cap d'unitat Gestió Espais Escènics 
 B17TG01 40,00 Tècnic mitjà producció A 12 49.582,79 Tècnic mitjà producció 
 E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 24.701,97 Subaltern 
 D12PO04 37,50 Of. instal·lacions RT 12 34.350,02 Of. instal·lacions 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió MAE 12 30.779,32 Auxiliar de suport a la gestió 
 A20TG02 26,25 Tècnic gestió publicacions-nivell 2 SC 12 36.122,00 Tècnic gestió publicacions-nivell 2 
 A20TG02 37,50 Tècnic Superior prevencio de riscos laborals A 12 53.820,06 Tècnic Superior prevencio de riscos laborals 

E08PS01 37,50 Subaltern EESA 12 27.164,21 Subaltern 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió EESA/nd 12 30.741,51 Auxiliar de suport a la gestió 
 A20TG02 40,00 Tècnic Superior - Serveis Digitals RT 12 56.832,02 Tècnic Superior - Serveis Digitals 
 A25A301 40,00 Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics  RT 12 92.055,62 Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics  

D18A504 40,00 Cap Unitat Gestió recursos humans A 12 37.963,46 Cap Unitat Gestió recursos humans 
 A20TG02 37,50 Tècnic gestió museus-Lletres-Niv.2 MAE 12 59.138,09 Tècnic gestió museus-Lletres-Niv.2 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 29.267,46 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 30.247,62 Auxiliar de suport a la gestió 
 C14AT01 35,00 Auxiliar de suport a la gestió RT 12 36.044,76 Auxiliar de suport a la gestió 
 B17TG01 37,50 Tècnic mitjà d'informàtica RT 12 48.533,78 Tècnic mitjà d'informàtica 
 B17TG01 37,50 Tècnic Mitjà A  12 43.843,60 Tècnic Mitjà 
 B17TG01 37,50 Tècnic mitjà relacions internacionals A 12 51.347,13 Tècnic mitjà relacions internacionals 
 E08PO01 37,50 Personal oficis RT 12 27.179,50 Personal oficis 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 29.565,69 Auxiliar de suport a la gestió 
 E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 24.349,59 Subaltern 
 E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 28.828,80 Subaltern 
 D18A504 37,50 Cap Unitat Gestió retributiva i contractació A 12 36.053,49 Cap Unitat Gestió retributiva i contractació 

B17TG01 26,25 Tècnic mitjà empresarials A 12 32.772,88 Tècnic mitjà empresarials 
 E08PS01 37,50 Subaltern TRS/nd 12 27.557,21 Subaltern 
 A22A501 40,00 Cap Unitat d'Informàtica RT 12 68.621,96 Cap Unitat d'Informàtica 
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B25A301 40,00 Cap Secció Desenvolupament i processos A 12 80.205,00 Cap Secció Desenvolupament i processos 

D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió RT 12 29.226,19 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió TRS/nd 12 30.200,73 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12PO04 37,50 Of. instal·lacions RT 12 34.028,53 Of. instal·lacions 
 E08PO01 37,50 Personal oficis RT 12 27.359,18 Personal oficis 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 29.521,25 Auxiliar de suport a la gestió 
 A20TG02 37,50 Tècnic Organ. i proc. Gestio AD 12 57.078,69 Tècnic Organ. i proc. Gestio 
 D15AS03 40,00 Secretària Alt Càrrec DI 12 40.709,17 Secretària Alt Càrrec 
 E08PO01 37,50 Operari de serveis RT 12 27.602,30 Operari de serveis 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 31.022,22 Auxiliar de suport a la gestió 
 B21A502 40,00 Cap Unitat de Serveis Bàsics  MAE 12 58.180,51 Cap Unitat de Serveis Bàsics  
 D12PO04 37,50 Of. telefonista  recepcionista RT 12 31.099,41 Of. telefonista  recepcionista 
 E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 27.338,10 Subaltern 
 C14AT01 37,50 Tècnic auxiliar d'audiovisuals RT 12 44.534,21 Tècnic auxiliar d'audiovisuals 
 C14AT01 37,50 T. Aux Espectacles TRS/nd 12 37.588,17 T. Aux Espectacles 
 E10PS01 37,50 Subaltern RT 12 31.025,58 Subaltern 
 E10PS01 37,50 Subaltern RT 12 32.906,31 Subaltern 
 B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 50.396,76 Bibliotecari 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 30.220,02 Auxiliar de suport a la gestió 
 A20TG02 40,00 Tècnic Superior en Serveis Digitals RT 12 69.556,00 Tècnic Superior en Serveis Digitals 
 A20TG02 37,50 Tècnic superior gestió cultural A 12 60.412,81 Tècnic superior gestió cultural 
 E08PO01 37,50 Operari de serveis RT 12 27.893,53 Operari de serveis 
 

C14AT01 37,50 
Tècnic auxiliar biblioteconomia i 
documentació MAE 12 36.091,33 Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació

D12PO04 37,50 Of. de serveis TRS/nd 12 31.814,43 Of. de serveis 
 B25A301 40,00 Cap Secció Gestió Econòmica A 12 81.090,93 Cap Secció Gestió Econòmica 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 31.669,23 Auxiliar de suport a la gestió 
 C14AT01 32,14 Tècnic Auxiliar Manteniment Escenogràfic AD/nd 12 30.095,14 Tècnic Auxiliar Manteniment Escenogràfic 
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E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 30.824,66 Subaltern 
 D12PO04 40,00 Of. de luminotècnia RT 12 34.872,95 Of. de luminotècnia 
 E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 29.284,72 Subaltern 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 34.967,78 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12AG01 40,00 Auxiliar de suport a la gestió A 12 40.248,44 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12AG01 40,00 Auxiliar de suport a la gestió RT 12 30.490,87 Auxiliar de suport a la gestió 
 C14AT01 37,50 Auxiliar de taquilles RT 12 39.271,30 Auxiliar de taquilles 
 D12PO04 37,50 Of. de serveis RT 12 30.846,85 Of. de serveis 
 C21A502 40,00 Cap d'unitat de Secretaria Acadèmica DI 12 53.763,63 Cap d'unitat de Secretaria Acadèmica 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 29.204,82 Auxiliar de suport a la gestió 
 E08PS01 26,25 Subaltern RT 12 20.886,59 Subaltern 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió AD/nd 12 29.913,74 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12AG01 40,00 Auxiliar de suport a la gestió DSU 12 31.443,30 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12PO04 37,50 Of. de serveis VC 12 29.534,38 Of. de serveis 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 28.657,48 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 26.999,50 Auxiliar de suport a la gestió 
 C21A502 40,00 Cap d'unitat de Comptabilitat A 12 53.117,84 Cap d'unitat de Comptabilitat 
 B17TG01 37,50 Tècnic Mitjà           DI 12 42.582,45 Tècnic Mitjà           
 B17TG01 37,50 Tècnic Mitjà           A 12 41.525,19 Tècnic Mitjà           
 A30A103 40,00 Directora General DI 12 104.409,91 Directora General 
 A20TG02 36,16 T Sup informàtica RT 12 51.913,58 T Sup informàtica 
 D12PO04 40,00 Of. de serveis-muntatges de teatre VC/nd/RT 12 35.664,55 Of. de serveis-muntatges de teatre 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A  12 32.407,69 Auxiliar de suport a la gestió 
 B17TG01 26,25 Bibliotecari MAE 12 31.561,79 Bibliotecari 
 

C14AT01 37,50 
Tècnic auxiliar biblioteconomia i 
documentació MAE 12 39.722,44 Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentació

D12PO04 37,50 Of. de serveis RT 12 33.010,09 Of. de serveis 
 A30A103 40,00 Gerent A 12 101.957,87 Gerent 
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D14PO08 40,00 Auxiliar tècnic gestió d'espais RT 12 45.893,00 Auxiliar tècnic gestió d'espais 
 E18A544 40,00 Cap d'unitat de Serveis Grals RT 12 45.225,50 Cap d'unitat de Serveis Grals 
 B17TG01 37,50 Tècnic Mitjà gestió acadèmica DI 12 44.161,34 Tècnic Mitjà gestió acadèmica 
 B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 48.799,39 Bibliotecari 
 E10PS01 37,50 Subaltern RT 12 31.046,70 Subaltern 
 C14AT01 33,75 Tècnic auxiliar d'audiovisuals RT 12 32.200,87 Tècnic auxiliar d'audiovisuals 
 C15AT02 37,50 Tècnic Auxiliar Informàtica RT 12 35.639,03 Tècnic Auxiliar Informàtica 
 B17TG01 37,50 Tècnic Mitjà           DI 12 43.182,40 Tècnic Mitjà           
 C14PO08 40,00 Of. de so RT 12 40.659,09 Of. de so 
 A20TG02 40,00 Tècnic superior imatge i comunicació DI 12 61.175,01 Tècnic superior imatge i comunicació 
 E10PS01 37,50 Subaltern RT 12 29.857,66 Subaltern 
 B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 50.192,74 Bibliotecari 
 D12PO04 40,00 T. Aux. maquinària escènica RT 12 32.070,34 T. Aux. maquinària escènica 
 C15AT02 37,50 Tècnic Auxiliar Informàtica RT 12 32.045,06 Tècnic Auxiliar Informàtica 
 B17TG01 37,50 Tècnic mitjà gestió acadèmica AD/nd 12 38.957,29 Tècnic mitjà gestió acadèmica 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 27.335,52 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 27.335,52 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 27.335,52 Auxiliar de suport a la gestió 
 A28A202 40,00 Cap Servei Gestió i Administració A 12 95.676,54 Cap Servei Gestió i Administració 
 A21A502 40,00 Cap Unitat Serv. Digitals i Recerca DI 0 0,00 Cap Unitat Serv. Digitals i Recerca 
 D12PO04 37,50 Oficial de serveis RT 12 28.736,09 Oficial de serveis 
 A26TA00 40,00 T.Assessor A  0 0,00 T.Assessor 
 A24TA02 40,00 Tècnic Assessor en gestió patrimoni cultural A 12 68.738,21 Tècnic Assessor en gestió patrimoni cultural 

A20TG02 37,50 Tècnic superior en documentació A 12 48.269,94 Tècnic superior en documentació 
 A21A502 40,00 Cap Unitat Jurídica i Procedimental A 12 9.564,44 Cap Unitat Jurídica i Procedimental 
 A25A301 40,00 Cap Secció Desenvolupament i processos A 12 2.411,54 Cap Secció Desenvolupament i processos 

A25A301 40,00 Cap Secció Gestió Econòmica A 12 2.411,54 Cap Secció Gestió Econòmica 
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C14AT01 37,50 T. Aux  A 12 4.770,51 T. Aux  
 C14AT01 37,50 T. Aux  DI 12 4.770,51 T. Aux  
 C14AT01 37,50 T. Aux  DI 12 4.770,51 T. Aux  
 C14AT01 37,50 T. Aux  DI 12 4.770,51 T. Aux  
 C18A504 37,50 Cap Unitat Gestió retributiva i contractació A 12 3.610,92 Cap Unitat Gestió retributiva i contractació 

C18A504 37,50 Cap Unitat Gestió recursos humans A 12 3.610,92 Cap Unitat Gestió recursos humans 
 A24A302 40,00 Director MAE 12 74.538,36 Director 
 A22A501 40,00 Cap Unitat de Manteniment i Seguretat RT 12 69.898,45 Cap Unitat de Manteniment i Seguretat 

B17TG01 37,50 Tècnic Mitjà           MAE 12 41.703,39 Tècnic Mitjà           
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió RT 12 30.693,22 Auxiliar de suport a la gestió 
 B17TG01 37,50 Bibliotecari TRS/nd 12 46.687,45 Bibliotecari 
 C14AT01 37,50 Tècnic Auxiliar Magatzem DI 12 35.598,83 Tècnic Auxiliar Magatzem 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió TRS/nd 12 30.606,65 Auxiliar de suport a la gestió 
 D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió TRS/nd 12 29.905,80 Auxiliar de suport a la gestió 
 

     
5.023.757,89 total personal no docent 

 

        

     
83.000,00 AJUT MENJAR  

 

     
7.500,00 ANTIGUITAT no docents 2019 

 

     
50.000,00 CARRERA 

 

     
29.000,00 DESPESES SOCIALS  (ajut fills+millora social) 

     
31.000,00 FORMACIÓ 

 

     
33.000,00 GRATIFICACIONS  

 

     
342.454,00 INCREMENT RETRIBUTIU  2,25 % 2019 

 

     
575.954,00 total altres conceptes 

 

        

     
16.410.000,00 docent 18-19 + no docent 
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Nº Descripció de la inversió Import

(iva inclòs)

1 Edificis i altres construccions 12.500,00
Projectes per a millores d'edificis Institut del Teatre (IT )

2 Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 32.500,00
Millores en els sistemes de clilmatització, calefacció i ACS dels edificis de l'IT 

Aparells elèctrics i/o electrònics i enmagatzamatge dels aparells pels edificis de l'IT

3 Mobiliari i estris. Inversió nova 41.000,00
Mobiliari oficina

Mobiliari i estris varis per les activitats acadèmiques

Instruments musicals diversos (piano, percussió, electrònics,...)

Eines i utillatge per escenografia

4 Equips per a processos d'informació. Inv. nova 13.500,00
Aparells d'informàtica per alumnes de totes les escoles amb gestió centralitzada 

Equips per tractament d'imatges i programes de disseny especialitzat

5 Inversió de reposició de maquinària, instal·lacions i utillatge 69.400,00
Renovació d'equips per els teatres.(taules de so, de llum, amplificadors, altaveus, ....)

Renovació d'aparells d'audiovisuals i equipament tècnic per l'activitat acadèmica d'espais de l'IT

6 Inversió de reposició d'equips per a processos d'informació 20.000,00
Ordinadors amb garantia de cinc anys per a la renovació d'equips obsolets

7 Fons bibliogràfics. Inversió nova 36.000,00
Fons bibliogràfic. Inv. Nova

Revistes 

8 Fons audiovisuals. Inversió nova 14.500,00
Fons audiovisual. Inv. Nova: Col. especials: arxiu fotogràfic i  col. d'arxiu i museu 

Inversions sala exposicions o biblioteca

9 Despeses en aplicatius informàtics 5.400,00
Noves llicències informàtiques

Totals 244.800,00

 INVERSIONS 2019

ANNEX IV REFERIT A INFORMAR FAVORABLEMENT EL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'ANY 2019 DE 

L'ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE I ELEVAR-HO AL CONSELL GENERAL DE L'INSITUT DEL TEATRE
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INFORME ECONÒMIC-FINANCER 
 
D'acord amb el que disposa l'article 168.1.g) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i en l'article 18.1.e) 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI del la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l'expedient d’aprovació del Pressupost de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre per a l'exercici 2018, s’emet el següent 

 
INFORME 

 

PRIMER. Tal i com recull la legislació vigent, aquest informe econòmic-financer conté una 
anàlisi dels criteris utilitzats per a l'avaluació dels ingressos, i en definitiva, la suficiència dels 
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament 
dels serveis i com a conseqüència d'això l'efectiva anivellació del pressupost. 

 
SEGON. Avaluació dels Ingressos. 

 
Els ingressos d'aquest Organisme s'han calculat tenint com a base la liquidació del pressupost 
de 2017 i l'avanç de liquidació dels nou primers mesos de l'exercici 2018 deduïts de l'estat de 
tramitació d'ingressos segons ens mostra la comptabilitat. 

 
Després d'aquestes consideracions inicials s'analitza l'estructura econòmica dels ingressos del 
Pressupost d'aquest Organisme per a aquest exercici: 
 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CAPÍTOL 
PREVISIÓ 

INGRESSOS 
1 Impostos Directes 0,00 € 
2 Impostos Indirectes 0,00 € 
3 Taxes i altres Ingressos 1.580.000,00 € 
4 Transferències Corrents 17.436.900,00 € 
5 Ingressos Patrimonials 22.300,00 € 
6 Alienació d’Inversions Reals 0,00 € 
7 Transferències de Capital 244.800,00 € 
8 Actius Financers 50.000,00 € 
9 Passius Financers 0,00 € 

TOTAL INGRESSOS 2019     19.334.000,00 € 
 
Ingressos per Taxes, Preus Públics i altres Ingressos (Capítol 3) 
 
Els ingressos previstos en el Capítol 3, Taxes, Preus Públics i altres Ingressos de l'Estat 
d'Ingressos del Pressupost de 2019, s'han calculat prenent com a referència els drets 
reconeguts en l'avanç de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2018. 
 
A més s'ha incrementat d'acord amb la nova Ordenança fiscal aprovada per la Junta de Govern 
de l’Institut del Teatre de data 11 d’octubre de 2017 i de la previsió d’increment en les 
matriculacions dels ensenyaments impartits. La previsió d’aquests ingressos està determinada 
per les matrícules d’alumnes de tots els estudis oferts, reglats i no reglats, de l’Institut del 
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Teatre, l’inici de  l’activitat del batxillerat artístic, l’increment de l’expedició de documents, la 
cessió d’espais i les Gires europea i nacional de la Jove companyia IT Dansa, així com altres 
activitats. 
 
El pressupost d’ingressos en el Capítol 3 de l’Institut del Teatre s’ha confeccionat tenint en 
compte els diferents descomptes, bonificacions i contraprestacions continguts en la tarifa de 
taxes i es considera que l’aplicació dels mateixos no tindrà cap impacte durant l’exercici. 
 
S’ha de tenir en compte que excepcionalment i per primer cop durant l’exercici 2017 els 
ingressos corresponents a les matrícules de darrer quadrimestre del 2017 es van comptabilitzar 
mitjançant un pendent d’aplicar de 2017 que es va aplicar de forma definitiva en el pressupost 
d’ingressos 2018. Aquesta operació genera una distorsió molt important de la comptabilitat 
pressupostària en el moment de fer un seguiment real dels ingressos dels diferents exercicis. 
Per tant, s’ha d’observar que el càlcul d’ingressos de 2019 ha incorporat totes les variables per 
obtenir una xifra el més fidel possible. 
 

Taxes, Preus Públics i altres 2019 Previsió Ingressos 
Taxes per matrícules 1.318.500,00 € 
Altres taxes i preus públics 261.500,00 € 

 
Ingressos per transferències corrents (capítol 4) 
 
Les previsions inicials contingudes en el Capítol 4 de Transferències Corrents, que 
ascendeix a 17.436.900,00 euros, s'han calculat prenent com a base l'augment previst a 
l’aportació de la Generalitat de Catalunya per import de 456.000,00 euros corresponent al 
sosteniment de la ESO de l’escola EESA/CPD per l’exercici 2019 que s’incrementa en un 20,00 
%. L’aportació corresponent a la Diputació de Barcelona és de 16.937.200,00 euros, no suposa 
cap variació respecte l’exercici 2018.  
 

Transferències Corrents 2019 Previsió Ingressos 
De la Corporació 16.937.200,00 € 
De la Generalitat 456.000,00 € 
Altres transferències 43.700,00 € 

 
Ingressos Patrimonials (Capítol 5) 
 
Els ingressos patrimonials previstos per 2019 s'han consignat en base a la previsió dels 
interessos bancaris i dels ingressos per les concessions administratives per cànon de bar i 
cafeteria dels centres de Barcelona i de Terrassa, i suposen un import de 22.300,00 euros.  

 
Ingressos Patrimonials 2019 Previsió Ingressos 

Interessos bancaris 22.300,00 € 
 
Ingressos per transferències de capital (Capítol 7) 
 
Els ingressos previstos en el Capítol 7, Transferències de capital de l'Estat d'Ingressos del 
Pressupost de 2019, per import de 244.800,00 euros, provenen de la subvenció que efectua la 
Diputació de Barcelona per tal de cobrir les inversions del Capítol 6 de despeses pel mateix 
import. 
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Transferències Capital 2019 Previsió Ingressos 

De la Corporació 244.800,00 € 
 

Ingressos per Actius financers (Capítol 8) 
 

Les previsions inicials contingudes en el Capítol 8, d'Actius financers, procedents dels 
reintegraments de les bestretes al personal funcionari i laboral puja a 50.000,00 euros. 

 
Actius financers 2019 Previsió Ingressos 

Bestretes al personal  50.000,00 € 
 
TERCER. Avaluació de Despeses 

 
Les despeses d'aquest Organisme s'han calculat tenint com a base la liquidació del pressupost 
de 2017 i l'avanç de liquidació dels nou primers mesos de l'exercici 2018 deduïts de l'estat de 
tramitació de despeses segons ens mostra la comptabilitat. 

 
Després d'aquestes consideracions inicials s'analitza l'estructura econòmica de les despeses 
del Pressupost d'aquest Organisme per a aquest exercici: 
 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ CAPÍTOL 
PREVISIÓ 

DESPESES 
1 Despeses de personal 15.410.000,00 € 
2 Despeses en béns corrents i serveis 2.302.100,00 € 
3 Despeses financeres 2.100,00 € 
4 Transferències corrents 325.000,00 € 
5 Fons de contingència i altres imprevistos 0,00 € 
6 Inversions reals 244.800,00 € 
7 Transferències de capital 0,00 € 
8 Actius Financers 50.000,00 € 
9 Passius Financers 0,00 € 

TOTAL GASTOS 2019     19.334.000,00 € 
 

I. Despeses de Personal (Capítol 1) 
 

Hi ha correlació entre els crèdits del Capítol 1 de despeses de personal, inclosos en el 
Pressupost i l'Annex de Personal d'aquesta Entitat Local per a aquest exercici econòmic. 
 
La distribució de la despesa del capítol 1 mostra que en el seu conjunt un import de 
10.624.362,00 € correspon al personal docent i suport a la docència, d’acord amb el Pla 
d’Ordenació Acadèmica del curs 2018-2019, aprovat en Junta de Govern de 17 de juliol de 
2018. Aquest import inclou les previsions per increment vegetatiu d’antiguitat del personal 
docent de 24.672,97 €. 
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Pel que fa al personal no docent l’estimació de despesa és de l’ordre de 5.031.257,89 €. 
Aquest import inclou les previsions per increment vegetatiu d’antiguitat del personal no docent 
de 7.500,00 €.  
 
Fins a la totalitat de la despesa del capítol 1, per import de 16.410.000 €, s’ha previst donar 
cobertura a l’increment retributiu i als costos socials del personal corresponents al 2019, pel 
càlcul del qual s’ha tingut en compte que en el moment de confeccionar aquest document 
encara no s’ha fet front a l’increment corresponent al 2018 (528.380,11 €), si bé en la base de 
càlcul de partida de 2019 es contempla la totalitat de l’increment retributiu que s’aplicarà en el 
2018, carrera del personal (50.000 €), aplicacions de despesa no periòdica com l’ajut al menjar 
(83.000 €), la formació del personal (31.000 €), les gratificacions per serveis extraordinaris 
(33.000 €) i les despeses socials –ajut fills, millores socials- (29.000 €). 
 

Despeses de Personal 2019 Previsió Despeses 
Capítol 1 16.410.000,00 € 

 
Despeses Corrents en Béns i Serveis i Transferències Corrents (Capítols 2 i 4) 

 
El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents poden considerar 
suficients per atendre les obligacions exigibles a l’Organisme, i les despeses derivades del 
funcionament dels serveis existents actualment en aquest Organisme, segons s'indica en la 
Memòria explicativa d'aquest document pressupostari. 
 

Despeses Corrents Béns i Serveis 2019 Previsió Despeses 
Gerència 77.605,00 € 
Menjador EESA/CPD 82.000,00 € 

Direcció General 56.010,00 € 

Coordinació Acadèmica 22.107,00 € 

Servei d’Atenció a la Salut 1.000,00 € 

Recursos i Serveis  437.885,00 € 

Infraestructures i Seguretat 937.590,00 € 
Escola Superior d’Art Dramàtic 76.050,00 € 

Conservatori Superior de Dansa 32.440,00 € 

EESA/CPD 16.945,00 € 

Escola Tècniques Arts ’Espectacle 126.232,30 € 
Serveis Culturals 174.398,00 € 

Direcció Tècnica i Teatres 124.962,00 € 

Museu Arts Escèniques 47.700,00 € 

IT Dansa 47.925,00 € 

Centre del Vallès 32.780,00 € 

Centre d’Osona 7.525,70 € 

Aportació a programes europeus 945,00 € 

 
Transferències Corrents 2019 Previsió Despeses 

Coordinació Acadèmica 137.563,20 € 
Museu Arts Escèniques 19.750,20 € 
IT Dansa 106.951,60 € 
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Centre del Vallès 56.700,00 € 
Aportació a programes europeus 4.035,00 € 

 
Despeses Financeres (Capítol 3) 

 
Els crèdits del Capítol 3 de despeses financeres  es refereix a les consignacions de 
pagaments de comissions dels comptes bancaris contractats per l’Entitat per import de 
2.100,00 euros. 
 

Despeses Financeres 2019 Previsió Despeses 
Despeses financeres 2.100,00 € 

 
Despeses per Operacions de Capital (Capítol 6) 

 
S'han consignat en el Capítol 6 d'Inversions Reals de l'Estat de Despeses del Pressupost un 
import de 244.800,00 euros, finançades amb recursos afectats procedents de transferències de 
capital que efectua la Diputació de Barcelona per el mateix import. 
 
Les inversions previstes en el document pressupostari suposen un 1,27% del total dels crèdits 
pressupostaris de l’Estat de Despeses. 
 
Les inversions reals contingudes en el Capítol 6 del pressupost de despeses coincideixen amb 
les presentades en el Pla d'Inversions per a l'exercici econòmic del 2019, sent la totalitat, 
Projectes de Despeses d'Inversió amb finançament afectat. 
 
La disponibilitat dels crèdits pressupostaris per a despeses amb finançament afectat del Capítol 
6 «Inversions Reals», s'ha de condicionar a l'existència de documents fefaents que acreditin 
compromisos ferms d'aportació, en el cas de les subvencions tingudes en compte com a 
previsions inicials en el capítol 7 del pressupost d'ingressos. 
 

Inversions Reals 2019 Previsió Despeses 
Inversions Reals 244.800,00 € 

 
Despeses per Actius financers (Capítol 8) 
Les previsions inicials contingudes en el Capítol 8, d'Actius financers, procedents de bestretes 
al personal funcionari i laboral puja a 50.000,00 euros, d'acord amb la casuística d'exercicis 
anteriors. 
 

Actius financers 2019 Previsió Despeses 
Bestretes de personal 50.000,00 € 

 
QUART. Anivellació Pressupostària.  
Tenint en compte el que s'ha exposat i, un cop exposades les bases utilitzades per a l'avaluació 
dels ingressos i la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions 
previstes i les despeses de funcionament d'aquest Organisme, així com, les operacions de 
crèdit previstes , es dedueix l'efectiva anivellació del pressupost d'acord amb el que estableix el 
paràgraf últim de l'apartat 4 de l'article 165 del Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i es presenta el pressupost 
sense dèficit inicial. 
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BENEFICIS FISCALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2019 
 
En compliment de l'establert a l'article 168,1,e) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
modificat pel Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, s'incorpora a la documentació que 
forma part de l'expedient d'aprovació del pressupost de l'Organisme Autònom Institut del Teatre 
per a l'exercici 2019, l’annex dels beneficis fiscals. 
 
El pressupost d’ingressos de l’Institut del Teatre s’ha confeccionat tenint en compte els 
diferents descomptes, bonificacions i contraprestacions continguts en la tarifa de taxes i es 
considera que l’aplicació dels mateixos no tindrà cap impacte durant l’exercici. 
 
Per a la previsió dels beneficis fiscals del pressupost 2019 s’ha utilitzat la informació continguda 
en la comptabilitat del curs acadèmic 2017-2018, últim curs tancat, a l’apartat de taxes de 
matrícules. Pel que fa a la cessió d’espais s’ha valorat l’exercici 2017, últim exercici comptable 
tancat. 
 

a) Beneficis fiscals derivats de reduccions per taxes d’utilització d’espais: 
 

ENTITAT CESSIÓ 
VALORACI

Ó € 
BONIFICAC

IÓ 
CONTRAPRESTACIÓ 

ENGLISH 
NATIONAL 
BALLET 
SCHOOL, 

Aula de 
dansa 
doble 
P0.D1/D2 

201,44€ 

 • Impartir una masterclass a 
l’Institut del Teatre de 2 hores de 
durada adreçada als alumnes de 
5è i 6è curs de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional 
de Dansa (EESA/CPD) de 
l’especialitat de Dansa Clàssica. 
La valoració és de 200,00€ 
(100,00€/hora). 

L’ASSOCIACIÓ 
IBSTAGE 

**Aula 
doble 
moviment 
genèrica  
**Aula 
senzilla 
moviment 
genèrica  
Aula 
senzilla 
moviment 
genèrica  
**Ovidi 
Montllor   
Aula 
senzilla 
moviment 
genèrica  

74.834,84€ 37.417,42€ 
50% 

• Assumir la gestió de la 
matriculació dels aspirants, 
l’expedició de diplomes, 
l’elaboració del programa, 
assumir els honoraris dels 
professors, gestionar les 
invitacions dels professionals i 
d’altres autoritats convidades, 
etc. 

• Estar en possessió dels 
permisos i autoritzacions de 
qualsevol dret de propietat 
intel·lectual que pugui derivar de 
la participació a IBSTAGE 
(inclosos els drets d’autor de les 
músiques i coreografies 
utilitzades,  els drets d’imatge 
dels participants, etc.). 

• Abonar a l’Institut del Teatre 
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ENTITAT CESSIÓ 
VALORACI

Ó € 
BONIFICAC

IÓ CONTRAPRESTACIÓ 

7.367,42€ en concepte de cessió 
d’espais, quantitat resultant 
d’aplicar el 50% de bonificació a 
la valoració econòmica dels 
espais (37.417,42€) i 
descomptant les valoracions 
econòmiques de les 
contraprestacions en espècie 
(30.050,00€) que es detallen als 
següents punts d’aquest apartat. 

• Concedir gratuïtament als 
alumnes de l’Institut del Teatre 
interessats en l’IBSTAGE, prèvia 
superació d’audició,  les 
matrícules següents: 

− 6 matrícules del curs 
d’una setmana, 
valorades en  3.600,00€ 
(600,00€ cadascuna). 

− 6 matrícules del curs de 
dues setmanes, 
valorades en 5,850,00€ 
(975€ cadascuna) 

− 4 matrícules del 
programa complet, 
valorades en 6.000,00€ 
(1.500,00€ cadascuna). 

• Facilitar l’entrada gratuïta com a 
oient a les classes IBStage i a 
les activitats públiques a la Sala 
Ovidi Montllor per als alumnes 
de dansa de l’Institut del Teatre 
(CSD i EESA/CPD), valorada en 
3.500,00€. 

• Facilitar 20 invitacions per a 
l’Institut del Teatre per a cada 
una de les Gales de cloenda,  
valorades en 2.000,00€. 

• Facilitar l’assistència com a oient 
a les classes i a sessions de 
formació específiques per a un 
màxim de 15 alumnes de 
l’especialitat de Pedagogia de la 
Dansa de l’Institut del Teatre 
(CSD),  valorada en 450,00€. 

• Els 15 alumnes seran escollits 
per la Direcció del (CSD) i les 
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ENTITAT CESSIÓ 
VALORACI

Ó € 
BONIFICAC

IÓ CONTRAPRESTACIÓ 

seves dades es facilitaran a 
IBStage abans de l’inici del curs. 

• El streaming que IBStage 
realitzarà per a la difusió 
internacional de l’activitat 
contindrà entrevistes als 
Directors i professors del CSD i 
EESA/CPD de l’Institut del 
Teatre, que estan valorades en 
3.000€  

• Fer difusió de l’Institut del Teatre 
mitjançant un anunci de 2’ dins 
del streaming que IBStage 
realitzarà al llarg de les gales de 
cloenda,   valorat en 1.500,00€ 

• Inserir el logotip de l’Institut del 
Teatre en qualsevol material de 
difusió de l’activitat. 

• Assumir la realització de 3 
masterclass que serviran al 
mateix temps com a audició per 
a l’ingrés a IBStage d’alumnes 
de l’Institut del Teatre,    
valorades en 750,00€.   

• A les masterclass/audició hi 
assistirà un docent de l’Institut 
del Teatre en qualitat de jurat. 

• Les audicions per a l’ingrés a 
IBStage tenen un cost de 
matrícula de 40€. Els alumnes 
de l’Institut del Teatre podran 
accedir a l’audició sense abonar 
quantitat alguna. Aquesta 
condició està valorada en 
3.400,00€ en taxes de matrícula. 

 

GAGA 
MOVEMENT, 
LTD 

Aula 
P0.D1/D2 2.215,46€  

• Oferir 10   matrícules    
acadèmiques   del   Curs   per   a   
estudiants o docents de l’Institut 
del Teatre, que s’oferiran a 
364,22€ (s’aplicarà un 
descompte de 110,78€ sobre el 
preu ordinari de matrícula que és 
de 475,00€). Addicionalment, 
s’aplicarà una taxa d’inscripció 
de 30€ que no serà 
reembossable i sobre la què no 
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ENTITAT CESSIÓ 
VALORACI

Ó € 
BONIFICAC

IÓ CONTRAPRESTACIÓ 

s’aplicarà el descompte. 
• Aquestes places estan 

garantides fins al 15 de maig de 
2017, data a partir de la qual la 
disponibilitat estarà subjecta al 
nombre de places lliures. Els 
candidats que participin hauran 
de ser majors de 18 anys, 
inscriure’s i ser acceptats seguint 
el procediment ordinari 
d’inscripció al curs.  
 
 

• Fer constar l’Institut del Teatre 
com a entitat col·laboradora en 
tot el material de promoció i 
difusió i incloure el seu logotip. 
 

• Abonar a l’Institut del Teatre 
1.107,73€ en concepte dels 
espais cedits, i la quantitat 
restant de 1.107,73€ euros 
restarà compensada pel 
descompte en la matrícula 
acadèmica referenciada al punt 
d), sens perjudici del nombre 
final d’inscrits per part de l’Institut 
del Teatre. 

L’ASSOCIACIÓ 
PER AL 
DESENVOLUPA
MENT 
D’ESDEVENIME
NTS 
PLURIARTÍSTIC
S 

Aules de 
cos P2.D3 
i P2.D4 

602,40€ 

 • Oferir 8 matrícules gratuïtes per 
a alumnes de l’IT. El preu de la 
matrícula és de 80€ per a 
estudiants de l’IT. 

• Fer constar a l’Institut del Teatre 
com a entitat col•laboradora en 
tot el material de promoció i 
difusió i incloure el seu logotip. 

L’ASSOCIACIÓ 
DE 
PROFESSIONAL
S DE LA DANSA 
DE CATALUNYA 
(APDC), 

Atri 
Aula 
doble 
moviment 

5.821,10€ Exempta 

 

EL GRUP DE 
FORMACIÓ, 
MENT, COS I 

Aula 
S2.D3 3.915,70€ 

 • Assumir l’assegurança escolar 
dels alumnes. 

• Lliurar la informació necessària a 
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ENTITAT CESSIÓ 
VALORACI

Ó € 
BONIFICAC

IÓ CONTRAPRESTACIÓ 

SOCIETAT, SCP   l’IL3-UB per a emetre els títols i/o 
diplomes corresponents als 
alumnes que hagin superat el 
curs. 

• Oferir 6 matrícules acadèmiques 
per a professors/es de l’Institut 
del Teatre amb un cost de 
matrícula de 1.135,00€. Que és 
el resultat d’aplicar un 50% de 
descompte respecte del cost 
general de la matrícula (el 50% 
de 2.130,00€ ) 1.065,00€ + 70€ 
en concepte de taxes de la 
Universitat. El que suposa una 
valoració total de descomptes de 
6.810,00€. 

• Fer constar el logotip de l’Institut 
del Teatre de la Diputació de 
Barcelona i de la Fundació IL3-
UB com a entitat col·laboradora 
en tot el material de promoció i 
difusió i incloure el seu logotip. 
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ENTITAT CESSIÓ 
VALORACI

Ó € 
BONIFICAC

IÓ CONTRAPRESTACIÓ 

ASOCIACIÓN 
DE DANZA 
MOVIMIENTO 
TERAPIA 
ESPAÑOLA 
(ADMTE) 

Aula 
P4.S2 
Aula 
P4.S5 
Aula 
P4.S6 
Aula P4. 
S7 
Aula 
P3.S1 

1.104,42€ 552.21€ 

• Assumir les despeses de 
locomoció i manutenció dels 
professionals que intervenen en 
les jornades . 

• Oferir un total de 8 places 
gratuïtes per a docents i 
estudiants de l’Institut del Teatre, 
distribuïdes de la següent 
manera: 

 
- 3 places pel “Taller 

Introductori a la Dansa 
Moviment Teràpia: Deixar 
parlar al cos”  amb Mª Elena 
García (30 setembre de 10:30 
a 12:30 h.) 

- 5 places pels workshops del 
dia 30 setembre 2017, de 10 
a 18 h. 

 
• Les 3 places pel Taller Introductori a 

la DMT tenen un valor de 120 € 
(40 € x 3 places = 120 €) i les 5 
places pels workshops del dia 30 
setembre tenen un valor de 500 € 
(100 € x 5 places = 500 €). Total 
de descomptes : 620 € que 
superen en escreix el cost dels 
espais cedits.  
 
 

• Fer constar l’Institut del Teatre 
com a entitat col·laboradora en 
tot el material de promoció i 
difusió i incloure el seu logotip. 

FUNDACIÓN DE 
ARTISTAS 
INTERPRETES, 
SOCIEDAD DE 
GESTION 
(FUNDACIÓ 
AISGE) 

Aula 
interpreta
ció S4.S4 
Aula 
senzilla 
moviment 
P4.S5 

2.781,15€ 1.390,58€ 
50% 

a) La contractació i els honoraris 
del professorat que intervé en el 
Curs. 

b) L’elaboració de la documentació 
que es donarà a l’alumne 
assistent. 

c) L’assegurança escolar dels 
alumnes. 

d) El tràmit i expedició del certificat 
d’assistència al curs. 

e) Oferir fins a 10 matricules 
acadèmiques del curs de 
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ENTITAT CESSIÓ 
VALORACI

Ó € 
BONIFICAC

IÓ CONTRAPRESTACIÓ 

referència per als alumnes de 
l’Institut del Teatre a 208,00€ 
(quantitat resultant després 
d’aplicar un 20% de descompte. 
El preu ordinari és de 260,00.€). 
El total de descompte en les 10 
matrícules està valorat en 
520,00€. 

f) Assumir la responsabilitat civil 
per accidents i danys a 
persones, instal·lacions i 
equipaments, com a 
conseqüència de la realització 
de l’activitat esmentada. 

g) Fer constar a l’Institut del Teatre 
com a entitat col·laboradora en 
qualsevol document de difusió 
del curs i incloure el seu logotip. 
Abonar la quantitat de 870.58€ 
en concepte de diferència entre 
la valoració econòmica dels 
espais cedits aplicant el 50% de 
bonificació  i la compensació en 
descompte de matrícules. 

LA FUNDACIÓ 
ATLÀNTIDA 

Teatre el 
Teatre 
Laboratori 
del Centre 
Territorial 
d’Osona 
(Vic) 

805,66€ Exempta 

 

L’ASSOCIACIÓ 
LA COQUERA Auditori 905,44€ Exempta  

LAURA MAS 
VERGÈS 

P4-S5, 
P4-S7, 
P2-S4, 
P2-S5, 
P4-S6 i 
P4-S7 

722,88€ 361,44€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dies 21, 25 i 28 de gener 
de 2017) 

LAURA MAS 
VERGÈS 

P4-S5, 
P4-S7, 
P2-S4 i 
P2-S5 

813,24€ 406,62€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dies  11, 18 i 21 de febrer 
de 2017) 

LAURA MAS 
VERGÈS 

P4-S5, 
P4-S4, 
P2-S4 i 
P2-S5 

813,24€ 406,62€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dies  4, 11 i 25 de març de 
2017) 
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ENTITAT CESSIÓ 
VALORACI

Ó € 
BONIFICAC

IÓ CONTRAPRESTACIÓ 

LAURA MAS 
VERGÈS 

P4-S4, 
P4-S5, 
P2-S4, 
P2-S5 i 
P2-S6 

1084,32€ 542,16€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dies  6, 14, 21 i 27 de maig 
de 2017) 

LAURA MAS 
VERGÈS 

P2-S4 i 
P2-S5 210,84€ 105,42€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dia 1 de juliol de 2017) 

LAURA MAS 
VERGÈS P2-S4 753,00€ 376,50€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dies 10 , 11, 12, 13 de 
juliol de 2017  ) 

LAURA MAS 
VERGÈS 

P4-S4, 
P4-S5, 
P2-S5 i 
P2-S6 

542,16€ 271,08€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (1 i 22 d’abril de 2017  ) 

LAURA MAS 
VERGÈS 

P2-S4 i 
P2-S5 722,88€ 361,52€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dies 7, 21 i 28 d’octubre de 
2017) 

LAURA MAS 
VERGÈS 

P2-S4, 
P2-S5 i 
P2-S6 

722,88€ 361,44€ 

de classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dies 11, 18 i 25 de 
novembre de 2017 

LAURA MAS 
VERGÈS 

P2-S4, 
P2-S5 i 
P2-S6 

481,92€ 240,96€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dies 2 i 16 de desembre de 
2017) 

LAURA MAS 
VERGÈS P2-S4, 120,48€ 60,24€ 

classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 11 i 
20 anys (dia 29 d’abril de 2017) 

FAT FUTURE 
ASOCIACION P0.D4 50,35€ 25,18€ 

impartició de classes de dansa 
“Gaga Movement (dia 18 de juliol de 
2017) 

FAT FUTURE 
ASOCIACION P0.D4 120,48€ 60,24€ 

impartició de classes de dansa 
“Gaga Movement”. (25 i 26 de 
febrer de 2017) 
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ENTITAT  COST IT  
 Bonificació 

50%  
 PAGUEN  CONTRAPRESTACIÓ 

TOTAL  
CONTRAPRESTACIÓ 

ENGLISH NATIONAL BALLET SCHOOL, 201,44 €                           -   €                               -   €                             -   €  

L’ASSOCIACIÓ IBSTAGE 74.834,84 €        37.417,42 
€                 7.367,42 €                    30.050,00 €                  37.417,42 €  

GAGA MOVEMENT, LTD 2.215,46 €                  1.107,73 €                      3.642,20 €                    4.749,93 €  

L’ASSOCIACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
D’ESDEVENIMENTS PLURIARTÍSTICS 

602,40 €                           640,00 €                       640,00 €  

L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS 
DE LA DANSA DE CATALUNYA 
(APDC), 

5.821,10 €                                  -   €                             -   €  

EL GRUP DE FORMACIÓ, MENT, COS I 
SOCIETAT, SCP   3.915,70 €                                  -   €                             -   €  

ASOCIACIÓN DE DANZA MOVIMIENTO 
TERAPIA ESPAÑOLA (ADMTE) 1.104,42 €            552,21 €                        7.430,00 €                    7.430,00 €  

FUNDACIÓN DE ARTISTAS 
INTERPRETES, SOCIEDAD DE 
GESTION (FUNDACIÓ AISGE) 

2.781,15 €         1.390,58 €                    870,58 €                      2.080,00 €                    2.950,58 €  

LA FUNDACIÓ ATLÀNTIDA 805,66 €                                  -   €                             -   €  
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ENTITAT  COST IT  
 Bonificació 

50%  
 PAGUEN  CONTRAPRESTACIÓ 

TOTAL  
CONTRAPRESTACIÓ 

L’ASSOCIACIÓ LA COQUERA 905,44 €                                  -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 722,88 €            361,44 €                    361,44 €                               -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 813,24 €            406,62 €                    406,62 €                               -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 813,24 €            406,62 €                    406,62 €                               -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 1.084,32 €            542,16 €                    542,16 €                               -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 210,84 €            105,42 €                    105,42 €                               -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 753,00 €            376,50 €                    376,50 €                               -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 542,16 €            271,08 €                    271,08 €                               -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 722,88 €            361,52 €                    361,52 €                               -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 722,88 €            361,44 €                    361,44 €                               -   €                             -   €  



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

 

 
 

ENTITAT  COST IT  
 Bonificació 

50%  
 PAGUEN  CONTRAPRESTACIÓ 

TOTAL  
CONTRAPRESTACIÓ 

LAURA MAS VERGÈS 481,92 €            240,96 €                    240,96 €                               -   €                             -   €  

LAURA MAS VERGÈS 120,48 €              60,24 €                     60,24 €                               -   €                             -   €  

FAT FUTURE ASOCIACION 50,35 €              25,18 €                     25,18 €                               -   €                             -   €  

FAT FUTURE ASOCIACION                     120,48 €               60,24 €                     60,24 €                               -   €                             -   €  

Total 100.346,28 € 42.939,63 € 12.925,15 € 43.842,20 € 53.187,93 € 
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a) Beneficis fiscals derivats d’exempcions i imports reduïts de taxes per 

d’ensenyaments reglats: 
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17. 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: 
 
 

 
La Sra. Puyo fa referència a la titulació del Cicle Superior de Tècniques de les arts de 
l’espectacle. Després d’una breu explicació, es refereix a la inauguració oficial curs 
2018-2019, prevista a les 12h del dia 23/10/2018. Enguany la classe magistral serà un 
monòleg a càrrec de Clara Segura, titulat “El Conillet”. 
 
Finalment efectua la presentació de les dades de matriculació del present curs 
acadèmic, indicant-ne l’evolució de la matrícula de cada tipus d’estudis, recolzant-se 
en l’exposició d’imatges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

 
Seguidament, el Gerent, Sr. Jordi Roig, exposa el seu informe, que desglossa en el 
punt següent: 
 
 
a. Lliura als presents resum del calendari de les activitats més rellevants, així com de 

les actuacions previstes, que comenta punt per punt. 
 

 
 
 
 
18. Precs i preguntes 

 
No s’en formulen. 
 
 
 
 
 
 
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.  


