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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:  15 de novembre de 2017 
Caràcter: Extraordinària 
Hora començament:  12:50 hores 
Hora finalització:  13:00 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Vicepresident: 

Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges 
 
 
Vocals: 

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

 
 
Interventor General 
 Sr. Josep Abella Albiñana 
 
 
Interventora delegada: 
 Sra. Maria José Villarrubia Geriz 
 
 
Delegat de Secretaria a la Junta: 

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
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S’excusen: 
Excma. Sra. Mercè Conesa Pagès 
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 

 
 
 
La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que 
conformen l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
 

1. Dictamen que proposa informar favorablement l’avantprojecte del pressupost per l’any 2018 i donar trasllat al 
Consell General de l’Organisme Autònom Institut del Teatre.  

 
 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El Vicepresident dóna la benvinguda als assistents i, tot seguit, s’inicia el 
desenvolupament dels punts que conformen l’ordre del dia fixat per avui. 
 
 
 
 
1. Dictamen que proposa informar favorablement l’avantprojecte del 

pressupost per l’any 2018 i donar trasllat al Consell General de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre.  

 
El Vicepresident dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, i al 
Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposin els antecedents de l’expedient, relatiu a 
informar favorablement i donar-ne trasllat al Consell General, de l’avantprojecte de 
pressupost 2018. 
 
Les principals variacions de la proposta són les següents: 

 

DESPESES 
 

 
 
 

El capítol 1 de despeses experimenta un increment del 2,11 %, corresponent a 324.100 euros.  

Els principals increments es deriven de l’aprovació del POA 17-18 (197.000 euros ) i de 

l’increment salarial d’1 % (150.000 euros). Compensat amb la resta de petites diferències entre 

aplicacions econòmiques justifica una diferència de 324.100 euros. 
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El capítol 4 de despeses s’incrementa en 32.400 euros. S’ha potenciat la línea de premis i 

beques de l’IT. 

 
 
INGRESSOS 
 

 
 
El capítol 3 d’ingressos preveu un increment en els ingressos de matrícules d’ensenyaments 

reglats i no reglats. S’ha de tenir en compte que s’ha iniciat l’activitat del batxillerat. La previsió 

és incrementar matriculacions per un import de 133.900 euros. 

 
 

 
 
El capítol 4 d’ingressos preveu un increment total de 222.600 euros en les aportacions de la 

Diputació de Bcn i de la Generalitat de Catalunya (conveni de finançament EESA-CPD).  

 

EN RELACIÓ AMB LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TEBALL: 

 

�  La Plantilla incorpora les següents modificacions: 
 
 
1. Vista la redistribució de funcions dels efectius de què disposa la Unitat d’Informàtica i 

Audiovisuals de l’Institut del Teatre, i atenent a la necessitat d’abordar funcions relatives a 

la instal·lació, configuració i suport d’equips informàtics (servidors, PCs, PDA, 

impressores, escàners, emmagatzematge, electrònica de comunicacions...), substitució 

d’equips avariats, gestió i manteniment de l’inventari de material informàtic, que han de 

ser exercides amb recursos menys qualificats, es considera necessari modificar la 

plantilla, en el sentit següent:  

 
• Amortitzar una plaça de “Tècnic Superior Informàtica”. 

• Crear una plaça de “Tècnic Auxiliar Informàtica”  
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La Relació de Llocs de Treball (RLLT) incorpora les modificacions següents: 
 
 
1. Ateses les necessitats de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres, per tal de 

donar cobertura al servei que presta d’acord amb la franja horària en què es desenvolupa 

l’activitat acadèmica a l’Organisme, es considera necessari modificar l’RLLT en el sentit 

següent: 

 

• Modificar la tipologia horària d’un efectiu d’”Oficial d’Instal·lacions”, adscrit a la Unitat 

de Manteniment i Seguretat en obres, actualment amb tipologia horària Intensiu matí, 

assignant-li la tipologia horària Específic. 

 

2. Vista la vacant generada en el Grup de Suport a Escoles, d’un lloc de treball ”Tècnic 

Mitjà Gestió Acadèmica”, i coincidint amb l’inici del nou equip directiu de l’Escola 

Superior d’Art Dramàtic, el Grup de Suport a Escoles té la necessitat urgent de disposar 

d’un professional que pugui assumir les funcions d’un tècnic d’organització i processos 

de gestió, i es considera adient modificar l’RLLT en el sentit següent: 

 

• Modificar l’adscripció del lloc treball de “Tècnic organització i processos de gestió”,  

actualment adscrit a la Unitat Jurídica i Procedimental, que passa a adscriure’s al 

Grup de Suport a Escoles, depenent de la Gerència.  

 

• Suprimir el lloc de treball de “Tècnic mitjà gestió acadèmica”, actualment adscrit al 

Grup de Suport a Escoles, orgànic P08A001. 

 

• Crear un lloc de treball de “Tècnic mitjà de gestió”, adscrit a la Unitat Jurídica i 

Procedimental. 

 

3. La Unitat d’Informàtica i Audiovisuals està enfocada clarament cap a una millora tant 

qualitativa com quantitativa dels serveis de sistemes d’informació i comunicació que 

presta. Com a unitat de serveis transversal. El Pla Estratègic 2018-2021 que està elaborant 

l’Institut del Teatre, preveu, entre altres actuacions, una bateria d’instruments i 

aplicacions destinats a la implementació de l’administració electrònica, com ara la 

dotació del registre electrònic, del gestor documental i de la firma electrònica, la 

modernització de l’entorn Moodle (Campus Virtual). D’altra banda, el Pla estratègic inclou 

una línia d’actuació en matèria de modernització dels sistemes de gestió, comunicació i 

informació, que contempla  millores dels equips informàtics, i desenvolupament de noves 

aplicacions informàtiques, entre d’altres. Aquestes actuacions comporten una nova 
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assumpció de funcions per part del Cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals, la 

qual cosa incrementa la complexitat tècnica i relacional del lloc, així com el nivell de 

responsabilitat exigida, i se’n deriva la següent modificació d’RLLT: 

 

• Reclassificar el lloc de treball de “Cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals” 

retributiu 21.A502, integrant-lo en el codi retributiu 22.A501. 

 

4. Vista la redistribució de funcions dels efectius de què disposa la Unitat d’Informàtica i 

Audiovisuals de l’Institut del Teatre i atenent a la necessitat d’abordar funcions relatives a 

la instal·lació, configuració i suport d’equips informàtics (servidors, PCs, PDA, 

impressores, escàners, emmagatzematge, electrònica de comunicacions...), substitució 

d’equips avariats, gestió i manteniment de l’inventari de material informàtic, que han de 

ser exercides amb recursos menys qualificats, es considera necessari modificar l’RLLT, 

en el sentit següent:  

 

• Suprimir el lloc de treball de “Tècnic superior d’informàtica”, adscrit a la Unitat 

d’Informàtica i Audiovisuals. 

 

o Crear un lloc de treball d’“Auxiliar d’informàtica”, adscrit a la Unitat d’Informàtica i 

Audiovisuals, orgànic P08A201 

 
 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat 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 30 de maig 
de 2017 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 2018. 
 
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 2018. 
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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 2018” 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 2018, recollit en el 
document Annex I  “Projecte de pressupost 2018” i “Memòria explicativa del seu contingut”. 
 
Atès que les característiques més importants del projecte de pressupost són les següents: 
 

1. Variacions 2017/2018 sobre les previsions inicials de despesa: 
 

Capítol I             2,11% 
Capítol II  0,00% 
Capítol III  0,00% 
Capítol IV           19,51% 
Capítol VI  0,00% 
Capítol VIII          0,00% 
 

2. Variacions 2017/2018 sobre les previsions inicials d’ingressos: 
 

Capítol III             9,95% 
Capítol IV             1,30% 
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 CENT VINT-I-SET MIL EUROS (19.127.000,00 €), 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 2018, 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 2018 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 2018, 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. 
 
 
 
 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ DELEGADA 
Sobre l’aprovació del pressupost de l’Institut del Teatre, Organisme autònom de 

la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2018 
 
 
OBJECTE DE L’INFORME 
 
El present informe s’emet en compliment del previst a l’article 168.4 del Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març (en endavant TRLRHL), d’acord amb el qual el pressupost de l’entitat local 
haurà de ser informat per la Intervenció i remès per la Presidència al Ple de la 
Corporació, juntament amb els annexos i documentació complementària prevista als 
articles 166.1 i 168.1 TRLRHL. 
 
 
MARC NORMATIU 
 
Constitueixen el marc normatiu del pressupost les normes següents: 
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- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). 

- El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL). 

- El Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desplega el Capítol primer 
del Títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

- El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat 
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.  

- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC). 

- L’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per 
la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, modificada 
per OM HAP/419/2014 de 14 març. 

 
 
CONTINGUT DEL PRESSUPOST  
 
L’expedient d’aprovació del pressupost de l’Organisme per a l’anualitat 2018, format 
per la Presidenta, inclou l’estat d’ingressos i despeses, les Bases d’execució, així com 
la documentació adjunta prevista a l’article 168.1 TRLRHL i als articles 9 i 18.1 RD 
500/1990 que consta a continuació: 

 

- Memòria explicativa del contingut del pressupost i de les principals 
modificacions en relació amb al vigent, signada pel gerent de l’Organisme. 

- Liquidació del pressupost de l’exercici 2016 i avanç de la liquidació de l’exercici 
2017, referida a 30 de setembre de 2017. 

- Annex de personal. 

- Annex d’Inversions a realitzar en l’exercici. 

- Annex de beneficis fiscals, amb informació detallada dels beneficis fiscals i la 
seva incidència en els ingressos de l’Organisme. 

- Informe econòmic financer, en el que consten les bases utilitzades per a 
l’avaluació dels ingressos, la suficiència dels crèdits per a atendre les 
obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis, en el qual es 
conclou sobre l’efectiu anivellament del pressupost.  
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No s’inclou l’annex previst a la lletra f) de l’article 168.1 TRLRHL, per no existir cap 
conveni subscrit amb la Generalitat en matèria de despesa social. 
 
Juntament amb l’anterior documentació, s’inclou la plantilla, la qual ha de ser aprovada 
a través del pressupost, en compliment dels articles 90 LRBRL i 283 TRLMRLC. 
 
El pressupost s’ajusta a les previsions del decret de la Presidència de data 30 de maig 
de 2017, mitjançant el qual s’aproven els criteris per a l’elaboració del pressupost de la 
Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms, la societat mercantil XAL, i els 
consorcis adscrits al sector públic de la Diputació. 
 
 
ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES 
 
Els estats d’ingressos i de despeses del pressupost de l’Organisme han estat 
confeccionats sense dèficit inicial, per una quantia de 19.127.000,00 (dinou milions 
cent vint-i-set mil) euros, amb el detall següent: 
 

PRESSUPOST 2018 

RESUM 
CAPÍTOL

S 
CONCEPTE PREVISIÓ 

INGRESSOS CONCEPTE PREVISIÓ 
DESPESES 

1 Impostos Directes 0,00 € Despeses de 
personal 

15.679.000,0
0 € 

2 Impostos Indirectes 0,00 € Despeses en béns 
corrents i serveis 

2.952.600,00 
€ 

3 Taxes i altres Ingressos 1.479.000,00 
€ 

Despeses 
financeres 2.100,00 € 

4 Transferències 
Corrents 

17.330.900,0
0 € 

Transferències 
corrents 198.500,00 € 

5 Ingressos Patrimonials 22.300,00 € 
Fons de 
contingència i altres 
imprevistos 

0,00 € 

6 Alienació d’Inversions 
Reals 0,00 € Inversions reals 244.800,00 € 

7 Transferències de 
Capital 244.800,00 € Transferències de 

capital 0,00 € 

8 Actius Financers 50.000,00 € Actius Financers 50.000,00 € 

9 Passius Financers 0,00 € Passius Financers 0,00 € 

TOTAL 19.127.000,0
0 €  19.127.000,0

0 € 
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Presenta un increment, respecte del pressupost de l’exercici 2017, d’import 
18.770.500,00 €, de 356.500,00 €, el que representa un 1,90%. 

 
Els estats de despeses i ingressos estan adaptats a l’estructura pressupostària 
establerta per l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de 
desembre. En aquest punt s’observa l’existència de conceptes pressupostaris concrets 
per a la imputació de determinades activitats, quan en realitat és la naturalesa de la 
despesa la que determina la imputació a un determinat concepte pressupostari dels 
definits a l’Ordre EHA/3565/2008. 
 
 
INGRESSOS  
 
El detall per conceptes econòmics dels ingressos previstos en el pressupost del 2018, 
és el següent: 
 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Concepte 
econòmic Descripció Exercici 

2018 
Exercici  

2017 Diferència 

312 Taxes per a la prestació 
de serveis educatius 1.073.000,00 1.019.500,00 5,25% 

325 Taxes per a l’expedició de 
documents 3.500,00 3.500,00 - 

339 Taxes per a la utilització 
privativa del domini públic 78.000,00 65.000,00 20,00% 

342 
Preus públics per a la 
prestació de serveis 
educatius 

153.000,00 117.000,00 30,77% 

346 Preus públics pel servei 
de menjador 73.500,00 54.000,00 36,11% 

349 Altres preus públics 90.000,00 80.100,00 12,36% 

399 Altres ingressos diversos 8.000,00 6.000,00 33,33% 

400 
Transferències de 
l’administració general de 
l’entitat local 

16.937.200,00 16.737.200,00 1,19% 

450 Transferències de les 
comunitats autònomes 382.200,00 359.600,00 6,28% 

470 Transferències 
d’empreses privades 11.500,00 11.500,00 - 

520 Interessos de dipòsits 5.000,00 5.000,00 - 

550 Concessions 
administratives 17.300,00 17.300,00 - 
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700 
Transferències de 
l’administració general de 
l’entitat local 

244.800,00 244.800,00 - 

830 
Reintegrament de 
préstecs (bestretes al 
personal) 

50.000,00 50.000,00 - 

 TOTAL 19.127.000,00 18.770.500,00 1,90% 

 
 
La previsió total dels ingressos de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2018 s’incrementa 
en un 1,90% respecte de l’exercici 2017, passant de 18.770.500€ a 19.127.000€. 
 
El capítol 3 mostra una previsió d’ingressos provinents de taxes per serveis educatius 
d’1.073.000€, derivats de 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 comença la seva activitat en el curs 2017-2018. La 
previsió d’ingressos per cursos no reglats, postgraus i màsters s’estima en 153.000 €, 
un 30,77% superior a la de l’exercici 2017. 
 
S’incrementen, també, els ingressos per serveis de menjador en un 36,11%, 
previsiblement lligats a l’increment d’activitats formatives, i per tant, d’afluència 
d’alumnes.  
 
 
El capítol 4 d’ingressos augmenta un 1,30% en total. L’aportació ordinària al 
funcionament de l’Institut del Teatre provinent de la Diputació de Barcelona 
s’incrementa en 200.000€,  que suposa un 1,19% respecte la de l’any 2017.  
 
L’aportació de la Generalitat de Catalunya pel sosteniment de la ESO de l’escola 
EESA/CPD per l’exercici 2018, passa de 340.000€ a 380.000€, el que suposa un 
augment de 11,76%. En aquest sentit, cal tenir en compte que en el pacte cinquè de 
l’Addenda II referida anteriorment, la Generalitat, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, es farà càrrec de les despeses de funcionament del Batxillerat integrat 
que s’implanta amb motiu de l’Addenda, si bé aquesta aportació encara no està 
determinada.   
 
Quant al capítol 7, s’ha consignat el mateix import que l’exercici 2017, 244.800€. A 
l’Annex d’inversions consta la relació d’actuacions a realitzar, fet pel qual s’ha de 
considerar una aportació de caràcter finalista.   
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Els criteris d’elaboració del pressupost d’ingressos es troben recollits en l’Informe 
Econòmic Financer que s’acompanya a l’expedient. Es considera que els criteris 
emprats han estat adequats i, en conseqüència, és versemblant que s'assoleixin els 
nivells de recaptació previstos, tal com s’ha anat analitzant al present informe.      
 
 
DESPESES 
 
El detall de les despeses previstes en el pressupost de l’Organisme per al 2018, a 
nivell de capítol, és el següent: 
 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Capít
ol Descripció Exercici 

2018 
Exercici  

2017 
Diferènc

ia 

1 Despeses de personal (funcionari i laboral) 15.679.000,
00 

15.354.900,
00 2,11% 

2 Despeses corrents en béns i serveis 2.952.600,0
0 

2.952.600,0
0 - 

3 Despeses financeres 2.100,00 2.100,00 - 

4 Transferències corrents (premis, beques i 
subvencions) 198.500,00 166.100,00 19,51% 

6 Inversions reals 244.800,00 244.800,00 - 

8 Actius financers 50.000,00 50.000,00 - 

 TOTAL 19.127.000,
00 

18.770.500,
00 1,90% 

 
 
Les despeses de personal (capítol 1) ascendeixen a 15.679.000,00 €, un 2,11 % 
superior a l’exercici anterior. D’aquest import, 10.328.204,12 € corresponen al personal 
docent, d’acord amb el Pla d’Ordenació Acadèmica del curs 2017-2018, aprovat en 
Junta de Govern de 21 de juny de 2017. Aquest Pla inclou les necessitats que suposa 
la implantació del nou Batxillerat d’Arts de l’Institut del Teatre, el qual, d’acord amb el 
que es va establir a l’Addenda al conveni amb la Generalitat de Catalunya, té un cost 
directe de capítol 1 de 149.746,10 €. 
 
Aquest import inclou les previsions per increment vegetatiu d’antiguitat del personal 
docent de 22.784,19 € i millores socials de 35.236,94 €. S’inclou un import de 
98.086,82 € corresponent a la part proporcional de l’increment retributiu de 2017, 
aplicat en el mes de setembre de 2017 i amb efectes retroactius d’1 de gener de 2017. 
 
Pel que fa al personal no docent l’estimació de despesa és de l’ordre de 4.938.795,88 
€. Aquest import inclou les previsions per increment vegetatiu d’antiguitat del personal 
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no docent de 7.462,11 € i millores socials de 10.387,10 €. Es completa el total previst 
en l’apartat no docent amb 46.913,18 €  que corresponen a la part proporcional de 
l’increment retributiu de 2017, aplicat per l’aprovació de l’increment retributiu en el mes 
de setembre de 2017 i amb efectes d’1 de gener de 2017. 
 
Fins a la totalitat de la despesa del capítol 1, s’ha previst donar cobertura a increments 
retributius i de costos socials del personal corresponents al 2018 (150.000,00 €), 
carrera professional  del personal  docent  (100.000 €), ajut al menjar (83.000 €), 
formació del personal (31.000 €), gratificacions per serveis extraordinaris (17.000 €) i 
despeses socials –ajut fills, millores socials- (31.000 €). 
 
S’incrementa en un 19,51% la despesa de capítol 4, que inclou els premis i les beques 
atorgades per l’Organisme.  
 
Les despeses relatives a inversions reals -capítol 6-, es mantenen en el mateix import 
de l’exercici 2017. De la memòria explicativa del projecte de pressupost es dedueix 
que una part de les despeses projectades són inversions de reposició, si bé les 
aplicacions pressupostàries relatives a inversions en edificis, maquinària i 
instal·lacions, mobiliari i estris, i equips per a processos d’informació, són únicament 
d’inversió nova. Aquesta previsió, no obstant, pot ser resolta amb l’obertura de les 
corresponents aplicacions pressupostàries en el moment d’executar la despesa amb 
càrrec a la bossa de vinculació dels crèdits.  
 
 
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL CONTINGUT DEL PRESSUPOST 
 
 
De conformitat amb l’article 168.1.a) TRHL, s’incorpora la memòria explicativa del 
contingut del pressupost i de les principals modificacions que presenti en relació amb 
el vigent. 
 
La Memòria del pressupost per a 2018 conté, entre d’altra informació, l’explicació i el 
detall de classificació econòmica de les despeses de l’Organisme. 
 
En la memòria es justifiquen les variacions, tant de la previsió d’ingressos com del 
pressupost de despeses. 
 
Les variacions del pressupost per a l’exercici 2018 respecte 2017 es poden resumir 
com segueix: 
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Pressupost de despeses Pressupost d’ingressos 

Capítol 
1   

Despeses de 
personal 2,11% Capítol 

3  Taxes i preus públics 9,95% 

Capítol 
2  Despeses corrents - Capítol 

4  
Transferències 
corrents 1,30% 

Capítol 
4  

Transferències 
corrents 19,51% Capítol 

5  
Ingressos 
patrimonials - 

Capítol 
6  Inversions reals - Capítol 

7  
Transferències de 
capital - 

TOTAL 1,90% TOTAL 1,90% 

 
 
 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
S’acompanyen amb el pressupost per a la seva aprovació les Bases d’execució del 
pressupost, on s’adapten les disposicions generals en matèria pressupostària a 
l’organització i circumstàncies de l’Organisme, tot de conformitat amb allò disposat en 
l’article 165.1 TRLRHL. 
 
D’acord amb l’article 9.2 del RD 500/1990, les Bases d’execució del pressupost 
contenen referència a: 
 

a) Els nivells de vinculació jurídica dels crèdits. 

b) La relació expressa i taxativa dels crèdits que es declaren ampliables, amb 
detall dels recursos afectats. 

c) Regulació de les transferències de crèdit, establint, en cada cas, l’òrgan 
competent per autoritzar-les. 

d) La tramitació dels expedients d’ampliació i generació de crèdits, així com de la 
incorporació de romanent de crèdits. 

e) Les normes que regulen el procediment d’execució del pressupost. 

f) Les desconcentracions o delegacions en matèria d’autorització i disposició de 
despeses, així com de reconeixement i liquidació. 

g) Els documents i requisits que, d’acord amb el tipus de despesa, justifiquin el 
reconeixement de l’obligació. 

h) La forma en que els perceptors de subvencions hagin d’acreditar estar al 
corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Organisme i justificar l’aplicació 
de fons rebuts. 

i) L’acumulació de vàries fases d’execució del pressupost, quan procedeixi. 
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j) Les normes que regulen l’expedició d’ordres de pagament a justificar i la 
bestreta de caixa fixa. 

k) La regulació dels compromisos de despesa pluriennals. 
 
Les bases incorporen, a més dels anteriors extrems, referències a la tramitació de la 
contractació menor, la regulació de la tramitació de determinats expedients de 
recursos humans i altres expedients mitjançant els quals l’Organisme gestiona el seu 
pressupost, com poden ser: els convenis de col·laboració, les beques de col·laboració 
i els premis i ajuts a estudis o projectes d’investigació. 
 
En relació al control i fiscalització, s’ha incorporat el nou model de control al que estarà 
sotmès l’Institut del Teatre, establert per la Intervenció general de la Diputació de 
Barcelona, derivat del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del Sector públic local.     
 
 
ANNEX DE PERSONAL 
 
S’incorporen per a la seva aprovació, la plantilla i la relació de llocs de treball, tal com 
preveuen els articles 90.1 de la LRBRL, 126 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril (TRLMRLC) i 26 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals.  
 
La Relació de llocs de treball conté els requisits mínims de: denominació, grup de 
classificació professional i forma de provisió. En relació a les seves retribucions 
complementàries es consigna el codi retributiu mitjançant el qual la Diputació té 
establerta la seva estructura retributiva.  
 
De l’Annex de personal es dedueix la suficiència dels crèdits per cobrir les despeses 
de capítol , si bé s’observa l’existència de 3 dotacions vacants sense consignació 
pressupostària. 
Existeix una valoració dels llocs de treball de la que es dedueix l’oportuna correlació 
amb els crèdits per a personal inclosos en el capítol 1 del pressupost, en compliment 
de l’article 18.1.c) del RD 500/1990, amb la salvetat de la manca de consignació 
pressupostària de les següents vacants. 
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Codi retributiu Descripció del lloc 

D12AG01 Auxiliar de suport a la gestió 

A21A502 Cap d’Unitat de Serveis Digitals i 
Recerca 

A21A502 Cap d’Unitat Jurídica i Procedimental 

 
 
La convocatòria d’aquestes places requerirà de la corresponent modificació de crèdit 
per l’import corresponent a la seva previsible cobertura. 
 
ANNEX D’INVERSIONS A REALITZAR EN L’EXERCICI  
 
S’incorpora l’annex d’inversions previst a l’article 18.1.d) del Reglament de les 
hisendes locals, aprovat per RD 500/1990. Caldria treballar en la incorporació del 
contingut especificat als articles 13 i 19 del mateix cos legal. 
 
ANNEX DE BENEFICIS FISCALS 
 
Aquest annex, previst a l’article 168.1.e) TRLRHL parteix dels beneficis fiscals de les 
tarifes derivades de la cessió d’espais i de les exempcions i imports reduïts de les 
taxes d’ensenyaments reglats. Pel que respecta als ensenyaments reglats s’ha utilitzat 
la informació relativa al curs acadèmic 2016-2017. Si bé aquesta previsió no seria 
adequada donat que abasta dos exercicis pressupostaris, 2016 i 2017, els imports no 
varien significativament dels que s’haguessin establert en una anualitat pressupostària. 
 
    
INFORME ECONÒMIC I FINANCER  
 
S’incorpora l’informe econòmic-financer, amb el contingut establert a l’article 168.1.e) 
TRLRHL. En aquest es recullen les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos, 
la suficiència dels crèdits per atendre al compliment de les obligacions exigibles i les 
despeses de funcionament dels serveis, i en conseqüència, l’efectiu anivellament del 
pressupost.  
 
A l’Informe Econòmic Financer que s’incorpora l’expedient es recullen els criteris 
emprats per elaborar les previsions de despesa. Més del 83% del pressupost de 
despeses de l’Organisme està conformat per despeses de personal. D’aquestes 
despeses de personal, una part important està representada per personal docent, la 
lectivitat dels quals s’inclou al Pla d’Ordenació Acadèmica (POA). El pressupost del 
2018 inclou un import de 98.086,82€ d’increment retributiu no inclòs al pressupost del 
2017 més una previsió d’increment retributiu de l’1%, el percentatge del qual 
s’establirà amb l’aprovació de la Llei de pressupostos de l’Estat per a l’exercici 2018.  
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PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
En compliment de l’article 90 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, 
així com l’article 26 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, s’inclou amb l’aprovació del pressupost, 
l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball.  
 
Es proposen a aprovació per a l’exercici 2018 les següents modificacions de la plantilla 
i la relació de llocs de treball: 
 

 MODIFICACIONS PLANTILLA 

Amortització plaça Tècnic Superior Informàtica (CL) de l’Escala d’Administració Especial, 
subescala serveis especials, classe comeses especials, grup de classificació A, subgrup 
A1, de personal funcionari 
Creació una plaça de “Tècnic Auxiliar Informàtica” (EN), de l’Escala d’Administració 
Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, grup de classificació C, 
subgrup C1, de personal funcionari 

 

MODIFICACIONS RLLT 

Modificar tipologia horària lloc de 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 
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 
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Les anteriors modificacions suposen un estalvi econòmic total per al pressupost 2018 
de 12.769,80 €, tal com s’indica a la Memòria explicativa del projecte del pressupost 
 

COMPLIMENT DE LES REGLES FISCALS 
 
De conformitat amb allò previst a l’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, i en els 
termes establerts en la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, s’ha verificat el compliment del principi d’estabilitat pressupostària. Quant a 
la sostenibilitat financera, entesa com a compliment del límit del deute, es compleix 
donat que l’Organisme autònom Institut del Teatre no té contractat cap préstec. Cal fer 
referència a que el càlcul de compliment de les regles fiscals serà efectuat a nivell 
consolidat per la Intervenció general amb ocasió de l’aprovació del pressupost general 
de la Diputació, en el qual està inclòs el de l’Organisme.   
 
 
CONCLUSIONS 
 
El pressupost de l’Organisme autònom Institut del Teatre per a 2018 es presenta 
sense dèficit inicial i dóna compliment al principi d’estabilitat pressupostària definit a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.   
 
Des del punt de vista econòmic-financer el pressupost ha estat confeccionat observant 
els preceptes legals d’aplicació, i la seva estructura pressupostària es correspon amb 
la prevista a l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, 
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, amb les 
salvetats que s’han referit. 
 
Els criteris emprats per elaborar les previsions del conjunt dels ingressos, a priori, han 
estat adequats.  
 
Per tot l’exposat, a la vista que l’expedient d’aprovació del projecte de pressupost,  
l’Organisme autònom Institut del Teatre ha observat en la seva elaboració, contingut i 
estructura, la normativa aplicable en matèria pressupostària, constituïda bàsicament 
pel títol VI, capítol I, articles del 162 al 171 del TRLRHL i el Capítol I, articles del 2 al 
23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i a efectes de l’establert en l’article 168.4 
del TRLRHL,  informo de conformitat la proposta d’acord d’aprovació del projecte de 
pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2018, amb les observacions 
contingudes al present informe. 
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MEMÒRIA  EXPLICATIVA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM 

INSTITUT DEL TEATRE PER A L’EXERCICI 2018 

 

El pressupost de l’Organisme Autònom Institut de Teatre per a l’exercici 2018 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 2018 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 2018 següents: 
 

• Elaborar el nou Pla Estratègic 2018-2021. 
• Desenvolupament i seguiment de la implantació 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. 
• Crear l’Escola de Màsters, Postgraus i Doctorat de l’IT. 
• 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. 
• Reiniciar el procés de disseny de la nova organització laboral i acadèmica. 
• Millorar l’eficiència energètica dels edificis de l’Institut del Teatre. 

 
 
El pressupost de l'exercici 2018 s’ajusta a les previsions del Decret de la Presidència de data 30 de maig 
de 2017 que aprova els criteris per a l’elaboració del pressupost de la Diputació de Barcelona. 
 
Així, el Pressupost per a 2018 ascendeix a 19.127.000 €, que suposa un augment de 356.500 € respecte 
a l'exercici anterior, fet que suposa un 1,90 % més. S’ha de tenir en compte que l’augment en la previsió 
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d’ingressos per part de l’Institut del Teatre fa que l’aportació de la Diputació de Barcelona únicament 
s’incrementi en un 1,19 % 

ESTAT DE DESPESES 

 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 

PRESSUPOST 2018 PRESSUPOST 2017 

IMPORT % IMPORT IMPORT 

A) OPERACIONS NO FINANCERES 19.077.000,00 € 1,90% 18.720.500,00 € 356.500,00 € 

A.1 OPERACIONS CORRENTS 18.832.200,00 € 1,93% 18.475.700,00 € 356.500,00 € 

1 Despeses del Personal 15.679.000,00 € 2,11% 15.354.900,00 € 324.100,00 € 

2 Despeses corrents en béns i serveis 2.952.600,00 € 0,00% 2.952.600,00 € 0,00 € 

3 Despeses financeres 2.100,00 € 0,00% 2.100,00 € 0,00 € 

4 Transferències corrents 198.500,00 € 19,51% 166.100,00 € 32.400,00 € 

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 19.127.000,00 € 1,90% 18.770.500,00 € 356.500,00 € 

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 15.679.000 € , experimentant un increment respecte al 
consignat en el Pressupost de l'exercici anterior 2017, d’un 2,11 % .  
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

10100 Retribucions bàsiques del personal directiu 37.000,00 36.000,00 

10101 Altres retrib. del personal directiu 148.000,00 145.000,00 

12000 Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous 1.328.000,00 1.292.000,00 

12006 Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis 198.000,00 194.000,00 

12100 Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació 658.000,00 645.000,00 

12101 Retr. compl. personal funcionari. C. Específic 1.593.000,00 1.561.000,00 

13000 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 1.270.000,00 1.244.000,00 

13002 Altres remuneracions del personal laboral fix 1.798.000,00 1.762.000,00 

13100 Remuneracions personal laboral temporal 4.567.000,00 4.409.900,00 

13101 Remuneracions personal laboral temporal 0,00 0,00 

15000 Productivitat del lloc de treball 656.000,00 642.000,00 

15100 Gratificacions serveis extraordinaris 17.000,00 16.000,00 

16203 Altres despeses socials 49.000,00 126.000,00 

16000 Quotes a la Seguretat Social 3.215.000,00 3.141.000,00 

16200 Formació i perfeccionament del personal 31.000,00 30.000,00 

16201 Economats i menjadors. Tiquet restaurant 83.000,00 81.000,00 

16209 Altres despeses socials 31.000,00 30.000,00 
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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 10.328.204,12 € 
correspon al personal docent, d’acord amb el Pla d’Ordenació Acadèmica del curs 2017-2018, aprovat en 
Junta de Govern de 21 de juny de 2017. Aquest import inclou les previsions per increment vegetatiu 
d’antiguitat del personal docent de 22.784,19 € i millores socials de 35.236,94 €. Es completa el total 
previst en aquest apartat amb 98.086,82 € que corresponen a la part proporcional de l’increment retributiu 
de 2017, aplicat per l’aprovació de l’increment retributiu en el mes de setembre de 2017 i amb efectes d’1 
de gener de 2017. 
 
Pel que fa al personal no docent l’estimació de despesa és de l’ordre de 4.938.795,88 €. Aquest import 
inclou les previsions per increment vegetatiu d’antiguitat del personal no docent de 7.462,11 € i millores 
socials de 10.387,10 €. Es completa el total previst en l’apartat no docent amb 46.913,18 €  que 
corresponen a la part proporcional de l’increment retributiu de 2017, aplicat per l’aprovació de l’increment 
retributiu en el mes de setembre de 2017 i amb efectes d’1 de gener de 2017. 
 
Fins a la totalitat de la despesa del capítol 1, per import de 15.679.000 €, s’ha previst donar cobertura a 
increments retributius i de costos socials del personal  corresponents al 2018 (150.000,00 €), carrera 
professional  del personal  docent  (100.000 €), partides de despesa no periòdica com l’ajut al menjar 
(83.000 €), la formació del personal (31.000 €), les gratificacions per serveis extraordinaris (17.000 €) i les 
despeses socials –ajut fills, millores socials- (31.000 €). 
 
El quadre comparatiu següent mostra les diferents variables i percentatges entre el capítol 1 dels exercicis 
2017 i 2018. 
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Pel que fa a les variacions més destacades a nivell de percentatge en partides econòmiques entre 
exercicis caldria remarcar que s’observa en l’econòmic 16203 un descens important vinculat a la previsió 
de menor número d’abonaments de millores socials, d’acord amb les bases de dades disponibles.  
 
Pel que fa al personal laboral és destacable la previsió d’un increment a l’econòmic 13100 
(Remuneracions personal laboral temporal) relacionat amb el creixement de despesa relacionat amb el 
POA del curs 2017-2018, aprovat en Junta de Govern de juny, que hem comentat anteriorment.  
 
A nivell de moviments de plantilla, s’ha de tenir en consideració que amb el Pressupost corresponent a 
l’any 2017 es va aprovar una plantilla de l’Institut del Teatre formada per 278 efectius. 
 
En el decurs de l’any 2017 no s’ha produït cap creació ni amortització de places de plantilla. No obstant, 
s’ha produït els següent modificacions de la Relació de Llocs de Treball i es detallen tot seguit: 
 

Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, de data 17 de maig de 2017, aprovat pel Ple 
de la Diputació de Barcelona, en data 25 de maig de 2017: 
 
 
− Modificar els requisits de provisió del lloc de “Gerent”, orgànic P08A000 Gerència, codi retributiu 

30.A103, jornada EC (Dedicació Exclusiva), en el sentit de substituir l’actual codi F001 (Qualsevol 
titulació del grup de classificació A, subgrup A1 i A2) per codi A001 (Qualsevol titulació Grup de 
classificació A, subgrup A1).  

 
− Modificar la tipologia horària del lloc de treball d’“Auxiliar de Suport a la Gestió”, adscrit a l’orgànic 

P08A001 Grup de Suport a Escoles, actualment amb tipologia horària AP (Ampliat Partit), assignant-li 
la tipologia horària GM (Intensiu Matí). 
 

− Modificar la tipologia horària del lloc de treball d’“Auxiliar de Suport a la Gestió”, adscrit a l’orgànic 
P08A200 Secció de Recursos i Serveis Tècnics, actualment amb tipologia horària GM (Intensiu Matí), 
assignant-li la tipologia horària AP (Ampliat Partit). 

 
− Modificar la fitxa descriptiva del lloc 2-DIR “Gerent”. 
 
S’acompanya, igualment, al present dictamen d’aprovació del projecte de pressupost per a l’any 2018, la 
plantilla i la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de l’Institut del Teatre. La plantilla reuneix els requisits 
bàsics establerts a la normativa de funció pública i pressupostària en el sentit que recull totes les places 
vacants amb dotació pressupostària. La RLLT recull tots els llocs de treball amb assignació 
pressupostària i dóna compliment, d’una banda, als requeriments de la normativa de funció pública sobre 
composició d’aquest instrument i, d’altra banda, aplica les fitxes descriptives prèviament aprovades i els 
imports aprovats per les vigents taules retributives. 
 
La Plantilla incorpora les modificacions que tot seguit es detallen: 
 
2. Vista la redistribució de funcions dels efectius de què disposa la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals de 

l’Institut del Teatre, i atenent a la necessitat d’abordar funcions relatives a la instal·lació, configuració i 
suport d’equips informàtics (servidors, PCs, PDA, impressores, escàners, emmagatzematge, 
electrònica de comunicacions...), substitució d’equips avariats, gestió i manteniment de l’inventari de 
material informàtic, que han de ser exercides amb recursos menys qualificats, i en conseqüència amb 
l’objectiu d’optimitzar i racionalitzar els recursos destinats a aquest àmbit, es considera necessari 
modificar la plantilla, en el sentit següent:  
 
• Amortitzar una plaça de “Tècnic Superior Informàtica” (CL) de l’Escala d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, classe comeses especials, grup de classificació A, subgrup A1, de 
personal funcionari. 

 
• Crear una plaça de “Tècnic Auxiliar Informàtica” (EN), de l’Escala d’Administració Especial, 

subescala serveis especials, classe comeses especials, grup de classificació C, subgrup C1, de 
personal funcionari. 

 
 
En conseqüència, les modificacions a aprovar amb el pressupost de l’any 2018: 
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PLACES AMORTITZADES 

 
Personal funcionari 

 
Tècnic Superior Informàtica (CL) ........................................................................................ -1 

 
PLACES CREADES 
 

Personal funcionari 
 
Tècnic Auxiliar Informàtica (EN)........................................................................................  +1 

 
 
Aquestes modificacions suposen un estalvi econòmic total per al pressupost 2018 de 12.769,80€ d’acord 
amb el següent desglossament: 
 

• La modificació de codi retributiu d’A21 A A22 suposa un increment de 3.180,20€ 
• L’amortització de la plaça de Tècnic Superior Informàtica i la creació de la plaça de Tècnic 

Auxiliar Informàtic suposa un decrement de 15.950,00€. 
 
La Relació de Llocs de Treball (RLLT) incorpora les modificacions que tot seguit es detallen: 
 
5. Ateses les necessitats de la Unitat de Manteniment i Seguretat en obres, per tal de donar cobertura al 

servei que presta d’acord amb la franja horària en què es desenvolupa l’activitat acadèmica a 
l’Organisme, es considera necessari modificar l’RLLT en el sentit següent: 

 
• 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). 

6. Vista la vacant generada en el Grup de Suport a Escoles, orgànic P08A001, d’un lloc de treball ”Tècnic 
Mitjà Gestió Acadèmica”, codi retributiu B.17.TG01, tipologia horària GM (Intensiu matí), i coincidint 
amb l’inici del nou equip directiu de l’Escola Superior d’Art Dramàtic, el Grup de Suport a Escoles té la 
necessitat urgent de disposar d’un professional que pugui assumir les funcions d’un tècnic 
d’organització i processos de gestió, d’acord amb la potestat organitzativa de la qual disposa l’Institut 
del Teatre, i es considera adient modificar l’RLLT en el sentit següent: 

 
• 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.  

 
• 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. 

 
7. La Unitat d’Informàtica i Audiovisuals de l’Institut del Teatre està enfocada clarament cap a una millora 

tant qualitativa com quantitativa dels serveis de sistemes d’informació i comunicació que presta, i en 
aquest sentit desenvolupa nombroses actuacions per tal d’implementar els criteris de gestió propis 
d’una unitat de serveis transversal. El Pla Estratègic 2018-2021 que està elaborant l’Institut del Teatre, 
preveu, entre altres actuacions, una bateria d’instruments i aplicacions destinats a la implementació de 
l’administració electrònica, com ara la dotació del registre electrònic, del gestor documental i de la 
firma electrònica, la modernització de l’entorn Moodle (Campus Virtual). D’altra banda, el Pla estratègic 
inclou una línia d’actuació en matèria de modernització dels sistemes de gestió, comunicació i 
informació, que contempla  millores dels equips informàtics, i desenvolupament de noves aplicacions 
informàtiques, entre d’altres. Aquestes actuacions comporten una nova assumpció de funcions per 
part del Cap de la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals, la qual cosa incrementa la complexitat tècnica i 
relacional del lloc, així com el nivell de responsabilitat exigida, i se’n deriva la següent modificació 
d’RLLT: 
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• 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. 

 
8. Vista la redistribució de funcions dels efectius de què disposa la Unitat d’Informàtica i Audiovisuals de 

l’Institut del Teatre i atenent a la necessitat d’abordar funcions relatives a la instal·lació, configuració i 
suport d’equips informàtics (servidors, PCs, PDA, impressores, escàners, emmagatzematge, 
electrònica de comunicacions...), substitució d’equips avariats, gestió i manteniment de l’inventari de 
material informàtic, que han de ser exercides amb recursos menys qualificats, i en conseqüència amb 
l’objectiu d’optimitzar i racionalitzar els recursos destinats a aquest àmbit es considera necessari 
modificar l’RLLT, en el sentit següent:  

 
• 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. 

 

 

CAPÍTOL 2.  En els darrers exercicis s’ha fet un esforç de contenció de despesa corrent en béns i 
serveis, de tal forma que es pot considerar que el pressupost de capítol 2 no s’ajustava a les necessitats 
reals de forma reiterada 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 aquest sentit els crèdits necessaris per donar cobertura la despesa serien d’un import de 
2.952.600,00 €, la qual cosa no suposa cap variació respecte al Pressupost de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre de 2017. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

20800 Lloguer d'altre immobilitzat material 9.320,00 9.320,00 

20600 
Arrendaments d'equips per a processos 
d'informació 9.625,00 9.630,00 

21200 Manteniment d'edificis i altres construccions 160.930,00 208.595,00 

21300 Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 146.550,00 127.385,00 

21301 Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 291.420,00 412.180,00 

21302 Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 49.885,00 10.215,00 

21501 Manteniment d'equipament d'oficina 31.535,00 68.360,00 

21502 Manteniment d'altre material 3.015,00 3.015,00 

21600 Mant. d'equipaments per a processos d'informació 7.000,00 44.240,00 

22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 28.565,00 26.670,00 

22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 14.500,00 14.500,00 

22002 Material informàtic no inventariable 4.000,00 9.020,00 

22100 Energia elèctrica 510.270,00 399.190,00 

22101 Aigua 35.230,00 35.220,00 

22102 Gas 107.120,00 107.120,00 

22104 Vestuari 6.000,00 6.000,00 

22114 Altres subministraments 35.675,00 35.675,00 

22116 Altres subministraments 650,00 650,00 

22117 Altres subministraments 78.130,00 61.530,00 

22200 Serveis de telecomunicacions 32.000,00 30.500,00 

22201 Comunicacions postals 7.175,00 6.045,00 

22203 Comunicacions informàtiques 12.300,00 13.420,00 
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22300 Serveis de transport 10.800,00 13.800,00 

22403 Altres primes d'assegurances 8.250,00 1.160,00 

22502 Tributs de les entitats locals 5.710,00 1.120,00 

22601 Atencions protocol·làries i representatives 12.640,00 12.640,00 

22602 Publicitat i propaganda 10.000,00 10.000,00 

22604 Jurídics, contenciosos 720,00 720,00 

22606 Reunions, conferències i cursos 31.360,00 31.360,00 

22607 Oposicions i proves selectives 560,00 560,00 

22610 Quotes de socis 7.700,00 7.700,00 

22614 Altres despeses diverses 13.920,00 13.920,00 

22615 Altres despeses diverses 1.800,00 1.800,00 

22618 Altres despeses diverses 26.900,00 33.915,00 

22621 Altres despeses diverses 13.515,00 6.495,00 

22622 Altres despeses diverses 1.360,00 1.360,00 

22623 Altres despeses diverses 0,00 0,00 

22624 Altres despeses diverses 182.255,00 175.795,00 

22625 Altres despeses diverses 2.250,00 2.000,00 

22627 Altres despeses diverses 1.680,00 1.680,00 

22631   0,00 0,00 

22633 Altres despeses diverses 600,00 600,00 

22700 Neteja i acondic. realitzat per altres empreses 395.955,00 365.060,00 

22701 Seguretat 305.310,00 306.860,00 

22706 Estudis i treballs tècnics 33.090,00 42.400,00 

22707 Altres treballs fets per empreses i professionals 0,00 395,00 

22709 Altres treballs fets per empreses i professionals 132.865,00 138.910,00 

22710 Altres treballs fets per empreses i professionals 8.700,00 8.700,00 

22711 Altres treballs fets per empreses i professionals 73.500,00 54.000,00 

22712 Altres treballs fets per empreses i professionals 8.640,00 8.640,00 

22713 Altres treballs fets per empreses i professionals 48.850,00 48.850,00 

22716 Altres treballs fets per empreses i professionals 2.160,00 2.160,00 

22717 Altres treballs fets per empreses i professionals 1.280,00 1.280,00 

23010 Dietes del personal directiu 495,00 0,00 

23020 Dietes del personal no directiu 12.600,00 9.200,00 

23021 Dietes del personal no directiu 880,00 880,00 

23110 Locomoció del personal directiu 1.125,00 0,00 

23120 Locomoció del personal no directiu 13.275,00 9.200,00 

23121 Locomoció del personal no directiu 960,00 960,00 
 

 

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. 
 



 
 
 

26

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. 
 
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, 652.620 €, i de neteja, 
higiene, vigilància i seguretat,  701.265 € 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.. 
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. 
  
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 2017. 
 

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 

48100 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 147.700,00 115.300,00 

48101 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 50.000,00 50.000,00 

48900 Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre 800,00 800,00 
 

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 198.500 € en 2018. Aquest capítol  experimenta un 
increment important respecte al Pressupost de l'exercici anterior 2017, donada la incorporació de la 
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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. 
 
CAPÍTOL 6. S'han consignat en l'Estat de Despeses del Pressupost de 2018 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 2018 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 0,00 49.700,00 

62300 Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 58.700,00 8.000,00 

62500 Mobiliari i estris. Inversió nova 3.000,00 18.000,00 

62600 Equips per a processos d'informació. Inv. nova 37.600,00 43.800,00 

62900 Fons bibliogràfics. Inversió nova 36.000,00 36.000,00 

62901 Fons audiovisuals. Inversió nova 14.500,00 32.000,00 

65000 
Despeses en inversions gestionat per altres ens 
públics 75.000,00 0,00 

64100 Despeses en aplicatius informàtics 20.000,00 57.300,00 
 

L’apartat d’inversions vol fer front a un conjunt de despeses de Serveis Generals (compra de taules, 
pissarres, carros, cadires, llums, plataformes), Manteniment (projectes executius d’estructures, de 
substitució d’enllumenats, de sistemes d’humidificació, extinció d’incendis, licitació d’obres, climatització, 
millores d’aules, llicències d’activitats, electrodomèstics cafeteria), Informàtica (compra de llicències, 
compra d’ordinadors i portàtils, armaris per servidors, cabines de seguretat, renovació de xarxes, 
projectors, càmeres, discs durs, pantalles), i Espais Escènics (màquines elevadores, altaveus i altres). 
 
Una part importat de la inversió serà una actuació a la Plataforma de Distribució Logística de Montcada i 
Reixach per a l’adequació d’un espai per a enmagatzematge de fons del MAE que consisteix en el 
tancament de zones i la col·locació d’un sistema de climatització i instal·lació de prevenció d’incendis per 
gas 

 
Els crèdits pressupostaris per a Inversions Reals suposen el 1,28% del total del pressupost. 
 
D'aquesta manera, aquests crèdits no experimenten cap increment respecte al Pressupost de l'exercici 
anterior 2017. 
 
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 35.000,00 

83100 Préstecs a llarg termini 35.000,00 15.000,00 
 
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 2017. S’ha considerat oportú canviar els imports entre llarg 
i curt termini tenint en compte allò que indica l’operativa comptable.  
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ESTAT D’INGRESSOS 

 

CAPÍTOL DENOMINACIÓ 

PRESSUPOST 2018 PRESSUPOST 2017 

IMPORT % IMPORT IMPORT 

A) OPERACIONS NO FINANCERES 19.077.000,00 € 1,90% 18.720.500,00 € 356.500,00 € 

A.1 OPERACIONS CORRENTS 18.832.200,00 € 1,93% 18.475.700,00 € 356.500,00 € 

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 1.479.000,00 € 9,95% 1.345.100,00 € 133.900,00 € 

4 Transferències corrents 17.330.900,00 € 1,30% 17.108.300,00 € 222.600,00 € 

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 19.127.000,00 € 1,90% 18.770.500,00 € 356.500,00 € 
 

CAPÍTOL 3. El conjunt d’ingressos previstos per operacions corrents procedents de taxes, preus públics 
i altres ingressos, ascendeix a 1.479.000 €, fet que suposa un increment del 9,95 %, amb una quantitat 
de 133.900 €, respecte al Pressupost de l'exercici anterior. 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 
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. 
 

Subconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial 

31200 Taxes per serveis educatius 950.600,00 940.500,00 

31201 Taxes per serveis educatius 122.400,00 79.000,00 

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 65.000,00 

34200 Preus públics per serveis educatius 153.000,00 117.000,00 

34600 Preus públics per serveis de menjador 73.500,00 54.000,00 

34902 Altres preus públics 10.000,00 30.000,00 

34907 Altres preus públics 80.000,00 50.100,00 

39900 Altres ingressos diversos 8.000,00 6.000,00 
 

El capítol 3 mostra una previsió d’ingressos d’ 1.073.000 € 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 comença la seva activitat en el curs 2017-2018, de 153.000 €  per cursos no reglats, 
postgraus i màsters, de 73.500  €  de serveis de menjador de l’Escola EESA CPD, 10.000 € de serveis 
tècnics teatrals, espais escènics i d’altres entitats, 78.000 €  de cessió espais, 80.000 €  derivats de les 
actuacions vinculades a les Gires europea i nacional de la Jove companyia ITDansa. 
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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 16.737.200,00 

45030 
Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria 
d'educació 380.000,00 340.000,00 

45060 Altres transf. per convenis amb la com. aut. 0,00 17.400,00 

45062 Transferències d'ajuntaments 2.200,00 2.200,00 

47000 Transferències d'empreses privades 11.500,00 11.500,00 
 

Per a l'exercici 2018 es consigna un import de 17.330.900 €, motiu pel qual l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, de 16.937.200 €, s’incrementa en un 1,19 % i la de la Generalitat de Catalunya, de 380.000 €, 
en un 11,76 % .  
 
S’ha contemplat un grup d’altres transferències previstes que es vinculen amb Convenis per actuacions, 
transferències per part d’ajuntaments per representacions espectacles diversos o per participació o 
col·laboració d’altres entitats en diversos premis i ajuts.  
 
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 1,28% 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 2018, que no suposaran cap increment respecte al Pressupost 
l'exercici anterior. S’ha considerat oportú canviar els imports entre llarg i curt termini tenint en compte allò 
que indica l’operativa comptable. 
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RESUM CAPITOLS DE DESPESA PRESSUPOST 2017 PROPOSTA 2018
VARIACIÓ VALORS 

ABSOLUTS
VARIACIÓ EN 

PERCENTATGE

 
1 Despeses de personal 15.354.900,00 15.679.000,00 324.100,00 2,11%
2 Despeses en béns corrents i serveis 2.952.600,00 2.952.600,00 0,00 0,00%
3 Despeses financeres 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00%
4 Transferències corrents 166.100,00 198.500,00 32.400,00 19,51%
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 18.770.500,00 19.127.000,00 356.500,00 1,90%

 RESUM CAPITOLS D'INGRÈS PRESSUPOST 2017 PROPOSTA 2018
VARIACIÓ VALORS 

ABSOLUTS
VARIACIÓ EN 

PERCENTATGE

 
1 Impostos directes 0,00 0,00 0,00
3 Taxes i altres ingressos 1.345.100,00 1.479.000,00 133.900,00 9,95%
4 Transferències  corrents 17.108.300,00 17.330.900,00 222.600,00 1,30%
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 18.770.500,00 19.127.000,00 356.500,00 1,90% 
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SubprogramaPressupost_tipusSubconcepte Subconcepte_despeses_descripció Import_proj Import_inicial Tipus de capítol Capítol DescPres Any
3200P D 10100 Retribucions bàsiques del personal directiu 37.000,00 36.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 10101 Altres retrib. del personal directiu 148.000,00 145.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 12000 Retr. bàsiques del personal funcionari. Sous 1.328.000,00 1.292.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 12006 Retr. bàsiques del personal funcionari. Triennis 198.000,00 194.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 12100 Retr. compl. personal funcionari. C. Destinació 658.000,00 645.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 12101 Retr. compl. personal funcionari. C. Específic 1.593.000,00 1.561.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 13000 Retribucions bàsiques del personal laboral fix 1.270.000,00 1.244.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 13002 Altres remuneracions del personal laboral fix 1.798.000,00 1.762.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 13100 Remuneracions personal laboral temporal 4.567.000,00 4.409.900,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 13101 Remuneracions personal laboral temporal 0,00 0,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 15000 Productivitat del lloc de treball 656.000,00 642.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 15100 Gratificacions serveis extraordinaris 17.000,00 16.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 16203 Altres despeses socials 49.000,00 126.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 16000 Quotes a la Seguretat Social 3.215.000,00 3.141.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 16200 Formació i perfeccionament del personal 31.000,00 30.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 16201 Economats i menjadors. Tiquet restaurant 83.000,00 81.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 16209 Altres despeses socials 31.000,00 30.000,00 1_D 1 DESPESES 2018
3200P D 20800 Lloguer d'altre immobilitzat material 9.320,00 9.320,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 20600 Arrendaments d'equips per a processos d'informació 9.625,00 9.630,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 21200 Manteniment d'edificis i altres construccions 160.930,00 208.595,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 21300 Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 146.550,00 127.385,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 21301 Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 291.420,00 412.180,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 21302 Manten. maquinària, instal. tècniques i utillatge 49.885,00 10.215,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 21501 Manteniment d'equipament d'oficina 31.535,00 68.360,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 21502 Manteniment d'altre material 3.015,00 3.015,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 21600 Mant. d'equipaments per a processos d'informació 7.000,00 44.240,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22000 Material d'oficina ordinari no inventariable 28.565,00 26.670,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 14.500,00 14.500,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22002 Material informàtic no inventariable 4.000,00 9.020,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22100 Energia elèctrica 510.270,00 399.190,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22101 Aigua 35.230,00 35.220,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22102 Gas 107.120,00 107.120,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22104 Vestuari 6.000,00 6.000,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22114 Altres subministraments 35.675,00 35.675,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22116 Altres subministraments 650,00 650,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22117 Altres subministraments 78.130,00 61.530,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22200 Serveis de telecomunicacions 32.000,00 30.500,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22201 Comunicacions postals 7.175,00 6.045,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22203 Comunicacions informàtiques 12.300,00 13.420,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22300 Serveis de transport 10.800,00 13.800,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22403 Altres primes d'assegurances 8.250,00 1.160,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22502 Tributs de les entitats locals 5.710,00 1.120,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22601 Atencions protocol·làries i representatives 12.640,00 12.640,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22602 Publicitat i propaganda 10.000,00 10.000,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22604 Jurídics, contenciosos 720,00 720,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22606 Reunions, conferències i cursos 31.360,00 31.360,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22607 Oposicions i proves selectives 560,00 560,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22610 Quotes de socis 7.700,00 7.700,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22614 Altres despeses diverses 13.920,00 13.920,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22615 Altres despeses diverses 1.800,00 1.800,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22618 Altres despeses diverses 26.900,00 33.915,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22621 Altres despeses diverses 13.515,00 6.495,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22622 Altres despeses diverses 1.360,00 1.360,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22623 Altres despeses diverses 0,00 0,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22624 Altres despeses diverses 182.255,00 175.795,00 2_D 2 DESPESES 2018

3200P D 22625 Altres despeses diverses 2.250,00 2.000,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22627 Altres despeses diverses 1.680,00 1.680,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22631 0,00 0,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22633 Altres despeses diverses 600,00 600,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22700 Neteja i acondic. realitzat per altres empreses 395.955,00 365.060,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22701 Seguretat 305.310,00 306.860,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22706 Estudis i treballs tècnics 33.090,00 42.400,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22707 Altres treballs fets per empreses i professionals 0,00 395,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22709 Altres treballs fets per empreses i professionals 132.865,00 138.910,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22710 Altres treballs fets per empreses i professionals 8.700,00 8.700,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22711 Altres treballs fets per empreses i professionals 73.500,00 54.000,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22712 Altres treballs fets per empreses i professionals 8.640,00 8.640,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22713 Altres treballs fets per empreses i professionals 48.850,00 48.850,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22716 Altres treballs fets per empreses i professionals 2.160,00 2.160,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 22717 Altres treballs fets per empreses i professionals 1.280,00 1.280,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 23010 Dietes del personal directiu 495,00 0,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 23020 Dietes del personal no directiu 12.600,00 9.200,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 23021 Dietes del personal no directiu 880,00 880,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 23110 Locomoció del personal directiu 1.125,00 0,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 23120 Locomoció del personal no directiu 13.275,00 9.200,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 23121 Locomoció del personal no directiu 960,00 960,00 2_D 2 DESPESES 2018
3200P D 35900 Altres despeses financeres 2.100,00 2.100,00 3_D 3 DESPESES 2018
3200P D 48100 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 147.700,00 115.300,00 4_D 4 DESPESES 2018

3200P D 48101 Premis, beques i pensions d'estudi i investigació 50.000,00 50.000,00 4_D 4 DESPESES 2018
3200P D 48900 Transf. a famílies i instit. s/ finalitat de lucre 800,00 800,00 4_D 4 DESPESES 2018
3200P D 62200 Edificis i altres construccions. Inv. nova 0,00 49.700,00 6_D 6 DESPESES 2018
3200P D 62300 Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 58.700,00 8.000,00 6_D 6 DESPESES 2018
3200P D 62500 Mobiliari i estris. Inversió nova 3.000,00 18.000,00 6_D 6 DESPESES 2018
3200P D 62600 Equips per a processos d'informació. Inv. nova 37.600,00 43.800,00 6_D 6 DESPESES 2018
3200P D 62900 Fons bibliogràfics. Inversió nova 36.000,00 36.000,00 6_D 6 DESPESES 2018
3200P D 62901 Fons audiovisuals. Inversió nova 14.500,00 32.000,00 6_D 6 DESPESES 2018
3200P D 65000 Despeses en inversions gestionat per altres ens 75.000,00 0,00 6_D 6 DESPESES 2018
3200P D 64100 Despeses en aplicatius informàtics 20.000,00 57.300,00 6_D 6 DESPESES 2018
3200P D 83000 Préstecs a curt termini 15.000,00 35.000,00 8_D 8 DESPESES 2018
3200P D 83100 Préstecs a llarg termini 35.000,00 15.000,00 8_D 8 DESPESES 2018
3200P I 31200 Taxes per serveis educatius 950.600,00 940.500,00 3_I 3 INGRESSOS 2018

3200P I 31201 Taxes per serveis educatius 122.400,00 79.000,00 3_I 3 INGRESSOS 2018
3200P I 32500 Taxa per expedició de documents 2.500,00 2.500,00 3_I 3 INGRESSOS 2018
3200P I 32501 Taxa per expedició de documents 1.000,00 1.000,00 3_I 3 INGRESSOS 2018
3200P I 33901 Altres taxes per utilitz. privativa domini públic 78.000,00 65.000,00 3_I 3 INGRESSOS 2018
3200P I 34200 Preus públics per serveis educatius 153.000,00 117.000,00 3_I 3 INGRESSOS 2018

3200P I 34600 Preus públics per serveis de menjador 73.500,00 54.000,00 3_I 3 INGRESSOS 2018
3200P I 34902 Altres preus públics 10.000,00 30.000,00 3_I 3 INGRESSOS 2018
3200P I 34907 Altres preus públics 80.000,00 50.100,00 3_I 3 INGRESSOS 2018
3200P I 39900 Altres ingressos diversos 8.000,00 6.000,00 3_I 3 INGRESSOS 2018
3200P I 40000 Transferències de l'administració general de la 16.937.200,00 16.737.200,00 4_I 4 INGRESSOS 2018
3200P I 45030 Transf. per convenis amb la com. aut. en matèria 380.000,00 340.000,00 4_I 4 INGRESSOS 2018
3200P I 45060 Altres transf. per convenis amb la com. aut. 0,00 17.400,00 4_I 4 INGRESSOS 2018
3200P I 45062 Transferències d'ajuntaments 2.200,00 2.200,00 4_I 4 INGRESSOS 2018
3200P I 47000 Transferències d'empreses privades 11.500,00 11.500,00 4_I 4 INGRESSOS 2018
3200P I 52000 Interessos de dipòsits 5.000,00 5.000,00 5_I 5 INGRESSOS 2018
3200P I 55000 Concessions administratives 17.300,00 17.300,00 5_I 5 INGRESSOS 2018

3200P I 70000
Transferències de l'administració general de la 
corporació 244.800,00 244.800,00 7_I 7 INGRESSOS 2018

3200P I 83000 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic 15.000,00 35.000,00 8_I 8 INGRESSOS 2018
3200P I 83100 Reintegrament de préstecs de fora del sector públic 35.000,00 15.000,00 8_I 8 INGRESSOS 2018  
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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 1.345.100,00 1.377.650,00 562.797,04 545.523,33 26.439,59 1.189.100,26

4 17.108.300,00 17.121.800,00 12.929.054,95 12.929.054,95 7.438,02 16.829.054,95

5 22.300,00 22.300,00 10.300,64 7.314,11 3.833,54 22.300,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 244.800,00 244.800,00 184.986,52 184.986,52 0,00 244.800,00

8 50.000,00 319.899,87 35.713,29 35.713,29 0,00 35.713,29

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.770.500,00 19.086.449,87 13.722.852,44 13.702.592,20 37.711,15 18.320.968,50

Exercicis tancats

1 15.354.900,00 15.176.149,36 10.593.946,41 10.593.357,41 281.561,83 15.062.911,55

2 2.952.600,00 3.210.906,02 1.649.023,76 1.397.770,30 529.262,80 3.158.093,27

3 2.100,00 2.100,00 1.108,78 1.108,78 0,00 1.267,86

4 166.100,00 295.072,62 169.812,41 169.812,41 21.149,24 245.809,39

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 244.800,00 352.221,87 160.401,32 152.009,90 117.073,60 244.800,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 50.000,00 50.000,00 21.963,33 21.963,33 0,00 32.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.770.500,00 19.086.449,87 12.596.256,01 12.336.022,13 949.047,47 18.744.882,07

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 2017

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 31.12.17

Estimació obligacions 
reconegudes nétes a 

31.12.17

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 2018, 
l'estat d'execució del pressupost a data 30/09/17, com avançament de la liquidació del seu pressupost 2017.
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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 1
                Tècnic Superior Recursos Humans CR 2 1
                Tècnic Superior Informàtica CL 2 2

                Grup B (Grup A-2)
                Tècnic Mitjà Educació DD 1 1
                Tècnic Mitjà Especialista DG 4 3
                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 1

                Agrupacions Professionals
               Ajud. de serveis NC 1 0
               Operari de Serveis PA 7 5

TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS 120 56

PLANTILLA FIXA PERSONAL LABORAL

Categories Nombre Vacants
                Grup A (Grup A-1)
               Tècnic Superior Educació CG 134 79

                Grup B (Grup A-2)
               Tècnic Mijtà Educació DD 20 7
               Tècnic Mitjà Gestió DS 1 1

                Grup C (Grup C-1)
               Tècnic Auxiliar Educació ED 2 0
               Tècnic Auxiliar Especialista EG 1 1

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL 158 88

TOTAL PLANTILLA 278

TOTAL VACANTS 144

           PLANTILLA DE L'INSTITUT DEL TEATRE

PLANTILLA DE L'INSTITUT DEL TEATRE
EFECTES 1 DE GENER DE 2018        
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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.

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

Coordinador 01/MODG TC A F001 LL.D. 25 A301 1

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 6

Director artístic IT Dansa 11/MODG TC A F001 C.E. 21 DP01 1 1

Secretari acadèmic general 02/MODG TC A F001 LL.D. 24 TA02 1 1

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

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

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

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

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

Personal Docent de càracter general 25/MF GE G A001 C.M. 20 EE02 48

Personal Docent de càracter general 25/MF GER R A001 C.M. 20 EE02 38 86

P081100 Centre de Documentació Museu d'Arts Escèniques

P081101 Unitat de Serveis Básics

P081102 Unitat de Serveis Digitals i de Recerca

P081000 Direcció de Serveis Culturals

P080201 Unitat de Secretaria Acadèmica

P080000 Direcció General

P080100 Coordinació Acadèmica

P080200 Secretaria Acadèmica General

P080101 IT Dansa 

P08000A Escoles Superiors

RELACIÓ DE  LLOCS DE TREBALL DE L'INSTITUT DEL TEATRE

EFECTES 1 DE GENER DE 2018                                                  
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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

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

Personal Docent de Caràcter General 56/MF GE G C001 C.M 15 EE01 1

Personal Docent de Caràcter General 25/MF GE G A001 C.M 20 EE02 5 6

Director 08/MODG TC A F001 LL.D. 24 A302 1 1

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

Tècnic mitjà de gestió 39/MF AP A B001 C.M. 17 TG01 1 8

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

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

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

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

P08A000 Gerència

P080300 Centre Territorial del Vallès

P080301 Escola Superior de Tècniques Arts Espectacle

P080400 Centre Territorial d'Osona

P08000B Escola Ensenyament Secundari i Artístic

P08A001 Grup de Suport a Escoles 

P08A101 Secció de Gestió Ecònomica

P08A101-1 Unitat de Comptabilitat
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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

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

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

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

Cap d'unitat 12/MO TC A G001 C.E. 20 A503 1

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
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

P08A203 Unitat de Gestió d'Espais Escènics

P08A200 Secció de Recursos i Serveis Tècnics

P08A201 Unitat d'Informàtica i Audiovisuals

P08A202 Unitat de Manteniment i Seguretat en obres
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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
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  
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PRESSUPOST 2018 - CAPÍTOL 1

lloc treball dedicació denominació centre cost mesoscost total Nom / denominació

Personal docent / POA

B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 5,36 Tècnic Mitjà AD 12 6.167,26 ACTOR-ACTRIU ESAD
B17EE01 1,61 Tècnic Mitjà POSTGR-M 12 1.850,20 ACTOR-ACTRIU POSTGR
B17EE01 1,61 Tècnic Mitjà POSTGR-M 12 1.850,20 ACTOR-ACTRIU POSTGR
B17EE01 1,61 Tècnic Mitjà POSTGR-M 12 1.850,20 ACTOR-ACTRIU POSTGR
B17EE01 1,61 Tècnic Mitjà POSTGR-M 12 1.850,20 ACTOR-ACTRIU POSTGR
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.279,57 ALAVEDRA SUBIRANAS, JOAN
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 55.957,61 ALBA MORENO, ROSA
A20EE02 2,68 Personal Docent de caràcter general ETRS 8 2.484,59 ALBIR SANCHEZ, DOMINGO
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 59.746,87 ALCAÑIZ RODRIGUEZ, MUNTSA
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - AD 12 49.627,56 ALGANS MAS, FRANCESC X.
A21DP01 40,00 Directora ITDansa ITD 12 70.042,41 ALLARD, CATHERINE
A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general DSU 12 6.291,66 ALVAREZ MONTANER, OLGA
A20EE02 21,96 Personal Docent de caràcter general DSU 12 30.318,09 AMATRIAIN VIVES, MARTA
A20EE02 37,50 Cap Especialitat Escenografia AD 12 59.810,81 AMENOS GARCIA, MONTSERRAT
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 52.647,68 ATANASIU, HANS CHRISTIAN 
A20EE02 8,57 Personal Docent de caràcter general AD 8 7.950,66 AUDI CENDROS, FERRAN
A20EE02 37,50 Cap Departament Cos/Moviment AD 12 80.913,39 AVILA CASTELLS, RAIMON P.
A20EE02 31,07 Personal Docent de caràcter general AD 12 44.581,89 AYZA BALLESTER, JAUME
A20EE02 34,82 Personal Docent de caràcter general AD 12 47.738,36 BALAÑA ALTIMIRA, GLORIA
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 43.971,65 BARO ROSELL, NELSA
B17EE01 26,79 Instrumentista IT - EESA 12 31.408,94 BARREDA CARBAJO, JUAN JOSE 
A20EE02 11,25 Personal Docent de caràcter general ESO 12 15.481,53 BARTA, URSULA MARIA
A20EE02 37,50 Cap Departament Tècniques Interpretac.AD 12 61.361,51 BASORA MORATO, JORDI
A26A203 40,00 Cap de Serveis Culturals AD 12 89.949,67 BATLLE JORDA, CARLES
A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general DSU 8 4.723,90 BATLLE TAPIES, LAURA DE
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 44.728,39 BAYO DELGADO, HELENA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.924,73 BELTRAN MARGARIT, GEMMA
A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general AD/DSU 12 52.062,24 BERNARDI, MORENO
B17EE01 23,04 Instrumentista IT - EESA 12 25.995,48 BERNI GUTIÉRREZ, JORGE
A20EE02 20,36 Personal Docent de caràcter general AD 12 30.556,39 BERRAONDO LAHUERTA, M. PILAR
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 59.746,87 BERRONDO RECALDE, JON
B17EE01 26,79 Instrumentista IT - EESA 12 30.873,10 BLANCH MEZQUIRIZ, ANGEL
A20EE02 5,36 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 7.484,44 BOLUDA MARTIN, RICARD
A20EE02 17,14 Personal Docent de caràcter general EESA 12 23.685,64 BOMBARDO ORIOL, CLAUDI
A20EE02 36,96 Cap Especialitat Direc i Dramat AD 12 56.240,30 BORONAT HERREROS, ALBERT
A20EE02 37,50 Secretaria Acadèmica ESAD AD 12 61.059,22 BOVE ARGELICH, ESTHER
A20EE02 18,75 Personal Docent de caràcter general DSU 12 23.908,74 BRNCIC MONSEGUR, CONSTANZA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 55.524,53 BURZON MOLINER, FRANCISCO
A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 2.775,66 CAAMAÑO GARCIA, ANDRES
A20EE02 37,50 Cap Departament Dansa espanyola EESA 12 55.116,96 CABANES ALTES, M BELEN
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.168,25 CALLOL SOLES, CARME
A20EE02 3,75 Personal Docent de caràcter general AD 8 4.229,62 CAMPS D'AZPIAZU, EULALIA
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense DSU 0 28.170,00 CAPÍTOL 2 POA - CSD 
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense DSU 0 17.370,00 CAPÍTOL 2 POA - CSD - spr
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense EESA 0 11.760,60 CAPÍTOL 2 POA - EESA 
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense EESA 0 12.075,00 CAPÍTOL 2 POA - EESA - spr
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense AD 0 17.760,00 CAPÍTOL 2 POA - ESAD
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense AD 0 61.800,00 CAPÍTOL 2 POA - ESAD - spr
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense ETRS 0 20.220,00 CAPÍTOL 2 POA - ETRS
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense ITD 0 4.500,00 CAPÍTOL 2 POA - ITDANSA
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense ITD 0 6.000,00 CAPÍTOL 2 POA - ITDANSA - spr
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense POSTGRAU 0 3.000,00 CAPÍTOL 2 POA - MUET
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense POSTGRAU 0 13.050,00 CAPÍTOL 2 POA - POSTGRAU
A20EE02 0,00 Tècnic Sup Ense AD 0 3.600,00 CAPÍTOL 2 POA - POSTGRAU - spr
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 47.047,03 CARMONA BARRIO, LUIS
A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 2.778,98 CASANELLAS JURNET, ISABEL
A20EE02 32,14 Personal Docent de caràcter general EESA 12 44.016,23 CASANOVA BARTRA, CRISTINA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.911,03 CASAS MOTET, ALFRED
A20EE02 37,50 Coordinador Especialitat So ETRS ETRS 12 49.200,86 CASTAN GIRONA, ALBERT
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 62.517,27 CASTELL CAMPS, ELISENDA
A20EE02 37,50 Cap Departament Disseny Escènic AD 12 56.687,09 CASTELLS NEGRE, ELISABET
A20EE02 31,61 Personal Docent de caràcter general AD 12 45.600,69 CODINACHS PARES, MARIA B.
A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 8 2.020,45 CODOLOSA PLA, JOSEP 
A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general DSU 12 14.225,43 COLACRAI, CECILIA BEATRIZ
A20EE02 11,79 Personal Docent de caràcter general AD 8 11.157,01 COLLADO SALA, ERNESTO
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 60.316,99 COLOMER GAJA, JOSEP
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD/DSU 12 53.211,45 CORCHERO SALGADO, ANDRES
A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general DSU 8 4.956,68 CORDOBA MUÑOZ, AROA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ESO/BAT 12 53.077,29 CORRALES CASTELLANO, ANNA
A20EE02 24,64 Personal Docent de caràcter general ESO 12 32.737,52 CORTIÑAS MONTERO, MIRIAM
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 51.195,26 CRUZ MARTINEZ, JOSE
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 54.666,81 CUESTA DUEÑAS, JUAN JOSE
A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 8 2.045,95 CUSCO FRANSI, ANNA
A20EE02 33,21 Personal Docent de caràcter general AD 12 47.312,02 CUSO TORELLO, JOAN BAPTISTA  
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A20EE02 37,50 Cap Departament Teoria i Hist AD 12 56.054,05 DAUSSA PASTOR, BORIS
A20EE02 17,68 Personal Docent de caràcter general AD 8 16.807,23 DOMENECH GIMENEZ, MARIA DOLORS
A20EE02 36,43 Cap Departament Humanístic EESA/BAT 12 51.521,28 DOMINGO CABALLOL, MONTSERRAT
A20EE02 1,07 Personal Docent de caràcter general EESA 12 1.556,34 DOMINGUEZ MARTIN, VANESA
A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general EESA 12 4.472,22 DOMINGUEZ MARTIN, VANESA
A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general AD 8 6.048,23 DORDAL LALUEZA, FERNANDO
B17EE01 27,86 Instrumentista IT - EESA 12 32.153,33 DUBOVIK, YAUHENIYA
B17EE01/A20EE0226,79 Instrumentista IT - EESA 12 32.655,93 DUEÑAS ESTEVE, ISMAEL
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 60.011,59 DUESO PLA, ELENA
A20EE02 34,29 Personal Docent de caràcter general AD 12 47.026,31 DURAN ESTEVA, JOSEP
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.924,73 ECHEGARAY DEL POZO, M. ELISA
A20EE02 20,36 Personal Docent de caràcter general AD 12 27.958,08 EGEA RUIZ, SUSANA
B17EE01 21,43 Instrumentista IT - EESA 12 24.277,64 ENSTAD, HAVARD
A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general AD 12 12.295,90 ERRA BATISTE, XAVIER
A20EE02 32,68 Coordinador Arts Escèniques AplicadesEESA 12 51.079,42 ESCODA ABELLA, MARINA
A20EE02 37,50 Coordinador MUET AD 12 59.526,17 ESCUDE GALLES, ELISABETH
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.840,25 ESTRADA VERDAGUER, ANNA
A20EE02 37,50 Sots-director Conserv Sup Dansa DSU 12 62.281,05 EUPIERRE TEJERO, ALEXIS
A20EE02 5,36 Personal Docent de caràcter general ESO 12 6.830,82 EXPOSITO MARTINEZ, NATALIA
A20EE02 12,32 Personal Docent de caràcter general ESO 12 17.143,65 EXPOSITO MARTINEZ, NATALIA
A20EE02 40,00 Director Conserv Sup Dansa DSU 12 72.089,77 FABREGA GORRIZ, JORDI
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU/AD/EESA 12 56.025,77 FERNANDEZ ALONSO, NEUS
B17EE01 37,50 Personal Docent de caràcter especialEESA 12 51.283,91 FERNANDEZ CORRONS, JOAN CARLES                  
A20EE02 7,50 Personal Docent de caràcter general AD 8 6.956,79 FERNANDEZ GIUA, CARLOS
A20EE02 37,50 Responsable de recerca i innovació AD 12 60.601,05 FERRANDO LUQUIN, SILVIA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ESO/BAT 12 51.182,39 FERRE CARRERAS, BLANCA
A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general AD 12 6.148,02 FERRE SERRA, EUDALD
A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general AD 12 14.907,56 FERRE SERRA, EUDALD
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 52.504,53 FERRER CARSI, BLANCA
A20EE02 23,57 Personal Docent de caràcter general AD 12 30.660,56 FIGUERAS CIFUENTES, MONTSERRAT
B17EE01 18,21 Instrumentista IT - EESA 12 21.091,35 FLORES FLORES, ROSARIO
A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 10.224,33 FONDEVILA FERNANDEZ, JORDI
A20EE02 31,07 Personal Docent de caràcter general AD 12 43.231,46 FONDEVILA FERNANDEZ, JORDI
A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general AD 12 14.567,78 FONT SOLA, NURIA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 12 53.168,25 FRATINI SERAFIDE, ROBERTO
A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general AD 8 2.981,47 GALAN SALA, MARTA
A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general AD 8 10.792,26 GALMES MARTI, ANTONI
A20EE02 5,36 Personal Docent de caràcter general POSTGR-M 8 5.139,00 GARCIA MORESO, CLAUDIA
A20EE02 36,43 Coordinadora tutors EESA EESA 12 51.287,39 GARCIA VALVERDE, SUSANA
A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general AD 8 2.981,47 GAZQUEZ PEREZ, RICARD
A20EE02 16,07 Personal Docent de caràcter general AD 8 17.794,23 GIRONA MIGUEL, FRANCESC
A20EE02 37,50 Coordinador Especialitat Luminotècnia ETRSETRS 12 52.532,13 GIUDICESSI URETA, FIORELLA
A20EE02 36,96 Cap Departament Dansa Clàssica EESA 12 53.137,37 GIUSTINA BARAVALLE, MARIANA
A20EE02 37,50 Secretaria Acadèmica CSD DSU 12 59.526,17 GOMEZ PEREZ, ANTONI
A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 51.644,79 GRAELLS MONTSERRAT, LLUIS
B17EE01 31,07 Instrumentista IT - EESA 12 34.124,24 GRISO ALABART, JORGE
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.924,73 GUARDIOLA LOZANO, JOSEP LL.
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.921,13 GUELL ISERN, ROSER
A20EE02 7,50 Personal Docent de caràcter general DSU/EESA 12 10.922,57 GUMA MARIMON, XENIA
A20EE02 14,46 Personal Docent de caràcter general EESA 12 20.173,34 GUMA MARIMON, XENIA
A20EE02 27,86 Secretaria Acadèmica ESTAE ETRS 12 48.309,83 GUTIERREZ RODRIGUEZ, LAURA
A20EE02 35,89 Cap Departament de Contemporani EESA 12 50.923,83 GUTIERREZ SALES, EMILIO
A20EE02 27,86 Personal Docent de caràcter general AD 12 44.476,85 HANSEN FORS, LLUIS
A20EE02 11,25 Personal Docent de caràcter general ETRS 8 10.600,63 HERMANSEN, NICOLAS
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 12 53.102,73 HERNANDEZ ANDRES, PILAR
A20EE02 34,82 Cap Departament Científic ESO 12 50.028,36 HIGUERA GUISET, JORDI
B17TG01 11,79 Tècnic Mitjà IT - EESA 8 9.142,11 HOMS VILLANUEVA, ANNA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.849,69 HUMET CLIMENT, AGUSTI
A20EE02 37,50 Coordinador Activitats Acadèmiques EESA/DSU 12 53.782,91 IANNARELLI, MAXIME
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 43.954,13 INFIESTA WENDELSTADT, ROBERT
A20EE02 37,50 Coordinador Pedagògic Centre del VallèsAD 12 58.861,17 JANE VILA, PERE
A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general AD 8 10.079,01 JUAREZ SANZ, MIREIA
A20EE02 35,36 Personal Docent de caràcter general DSU/EESA 12 50.398,75 LABIANO BOUTENS, NATALIA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ESO 12 51.104,73 LEAL BALLARIN, DIONE
A20EE02 18,75 Personal Docent de caràcter general AD 8 18.120,69 LEGARDA ANDUEZA, NURIA 
A20EE02 11,79 Personal Docent de caràcter general DSU 12 15.711,60 LERIDA BERMEJO, JOAN CARLES
A20EE02 12,86 Personal Docent de caràcter general EESA 12 18.172,41 LERIDA BERMEJO, JOAN CARLES
A20EE02 33,21 Personal Docent de caràcter general AD 12 47.310,31 LEVY, STEPHANE JACQUES 
A20EE02 17,68 Personal Docent de caràcter general AD 12 24.408,41 LEY FANCELLI, PABLO
A20EE02 30,54 Personal Docent de caràcter general EESA/DSU 12 42.944,55 LLOPIS GONZALEZ, MONTSERRAT
A20EE02 37,50 Cap Departament Pedagogia DSU/EESA 12 64.679,83 LLORET ROCA, MONTSERRAT
A20EE02 18,75 Personal Docent de caràcter general AD 12 26.141,30 LLUNELL ARGEMI, NURIA
A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 4.497,05 LOPEZ BELLO, HECTOR
A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general DSU 8 9.551,97 LOPEZ ESPINOSA, ROSER
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.971,17 LOPEZ LOPEZ, BEGONA
A20EE02 37,50 Cap Estudis EESA EESA/ESO/BAT 12 74.344,79 LOPEZ MARTINEZ, OLGA
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 43.899,05 MANILS GUARRO, EUGENI
A20EE02 18,75 Personal Docent de caràcter general POSTG 8 17.392,15 MARCO OLIVERA, ONA
A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general DSU 8 4.945,83 MARGARIT VIÑALS, ANGELS
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.933,49 MARINE FERRE, MERCE
A20EE02 37,50 Secretaria Acadèmica EESA EESA/ESO/BAT 12 66.948,01 MARTINEZ BORRUEL, JORDI                             
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 51.916,59 MARTINEZ PALOU, FERRAN
A20EE02 1,61 Personal Docent de caràcter general EESA 12 3.787,64 MAS VERGES, LAURA
A20EE02 8,57 Personal Docent de caràcter general DSU 12 11.925,99 MAS VERGES, LAURA
A20EE02 12,86 Personal Docent de caràcter general EESA 12 19.781,79 MASCLANS AGUILAR, SALVADOR
A20EE02 16,07 Personal Docent de caràcter general EESA 12 22.763,71 MASCLANS AGUILAR, SALVADOR
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.971,17 MASGRAU PEYA, LLUIS  
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A20EE02 37,50 Coordinador Maq Escènica ETRS 12 55.308,63 MASSO SOLER, JORDI
A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general DSU 8 9.348,01 MATEU SERRA, M. MERCE
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 53.971,17 MAYCAS TARELA, ESMERALDA
A20EE02 25,71 Personal Docent de caràcter general AD 12 35.804,15 MESTRES EMILIO, ALBERT
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 56.645,11 MOLINA ESCOBAR, JOSE VICTOR
A20EE02 37,50 Cap Especialitat Interpretació AD 12 59.058,29 MOLINS FORCADELL, RAIMON
A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general AD 12 14.094,74 MONCLUS MANCHON, SANDRA
A20EE02 13,93 Personal Docent de caràcter general AD 12 19.403,88 MONCLUS MANCHON, SANDRA
B17EE01 25,71 Instrumentista IT - EESA 12 28.500,57 MONTESDEOCA CAMBRES, CRISTOBAL
A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general AD 8 4.609,91 MONTIEL PEREZ, MARTA
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 50.059,23 MORERA PERELLO, CARLES
A20EE02 40,00 Director EESA EESA 12 74.411,95 MORINO, KEITH 
A24A302 40,00 Director Centre Territ. Vallès TRS 12 79.142,23 MUÑOZ LLERGO, JOSE ANTONIO
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA/DSU 12 60.806,91 MUÑOZ PRIOR, MARIA
A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 8 3.253,55 NAUDI BONET, ENRIC
A20EE02 37,50 Coordinadora Pedagògica EESA EESA 12 63.102,89 NAVAS FERNANDEZ, EVA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.924,73 NOLLA GUAL, ENRIC 
A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general DSU 8 4.568,15 OLIVE BELLES, NURIA
A20EE02 34,29 Personal Docent de caràcter general AD 12 54.011,01 OLLE FREIXAS, JOAN
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 51.186,75 OMEDES SAVAL, ERIK
A20EE02 20,36 Personal Docent de caràcter general AD 12 26.210,30 ORRA MUNT, ROGER
A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general AD 8 9.577,03 PALET PUIG, JORDI
A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general AD 8 10.341,46 PAMPOLS GIMENO, BLANCA
A20EE02 37,50 Cap Estudis adjunt EESA EESA 12 62.535,53 PANIERI, LIVIO
A20EE02 5,36 Personal Docent de caràcter general BAT 8 4.926,52 PENDENT BAT
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 8 34.486,56 PENDENT CSD
A20EE02 9,11 Personal Docent de caràcter general DSU 8 8.375,29 PENDENT CSD
A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general EESA 8 1.970,75 PENDENT EESA
A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general EESA 8 5.963,03 PENDENT EESA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD      8 34.486,56 PENDENT ESAD
A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general AD      8 8.868,03 PENDENT ESAD
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD      8 34.784,00 PENDENT ESAD
A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general AD      8 1.987,71 PENDENT ESAD
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 25.864,92 PENDENT ESTAE
A20EE02 11,79 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 8.128,95 PENDENT ESTAE
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 26.088,00 PENDENT ESTAE
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 26.088,00 PENDENT ESTAE
A20EE02 26,79 Personal Docent de caràcter general ETRS 6 18.634,22 PENDENT ESTAE
A20EE02 2,68 Personal Docent de caràcter general ITD 8 2.463,31 PENDENT ITD
A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general DSU 12 9.513,20 PEREZ GALI, AIMAR
A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general DSU 8 9.640,77 PEREZ GALI, AIMAR
A20EE02 24,64 Personal Docent de caràcter general DSU 8 24.300,36 PEREZ TESTOR, SUSANA
A20EE02 25,71 Personal Docent de caràcter general EESA/DSU 12 37.318,63 PEREZ-CABRERO BERENGUERAS, ALICIA
A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 2.862,30 PIERA CHAVARRIA, ORIOL
A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 51.395,08 PIERES MASCLANS, JOSEP
B17EE01 12,86 Tècnic Mitjà IT      8 9.815,15 PINO MARTINEZ, MARIA CARMEN
A25A301 40,00 Coordinador Acadèmic DSU/EESA 12 66.302,17 PLANA EGUIA, NURIA
B17EE01 37,50 Coordin. Instrumentistes IT - EESA 12 50.047,45 PLANA HONORATO, RAFAEL
C22A501 40,00 Director Escola Tècnics Terrassa ETRS 12 73.924,69 PLANAS VANDRELL, JORDI
A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general ETRS 8 6.162,09 POLLS SALVADOR, ALEJANDRO 
A20EE02 1,07 Personal Docent de caràcter general ETRS 8 1.010,13 PRAT BACHS, PERE
A20EE02 27,86 Personal Docent de caràcter general AD 12 38.002,00 PRAT BRUXOLA, MONTSERRAT
A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general AD 12 4.098,56 PRAT COLL, JORDI
A20EE02 9,64 Personal Docent de caràcter general AD 8 8.944,51 PRAT COLL, JORDI
A20EE02 37,50 Cap Departament Salut EESA 12 62.906,83 PUERTOLAS GUTIERREZ, CARLES
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.214,69 PUIGDEFABREGAS SAGRISTA, BIBIANA
A24TA02 40,00 Secretari acadèmic general DSU 12 81.310,37 PUJOL NAVALON, MARIA
A20EE02 26,25 Personal Docent de caràcter general EESA 12 36.562,66 PURCALLA GIMENO, KIRA 
A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general DSU 8 3.017,15 QUEROL DURAN, MIREIA DE
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 51.655,29 RAFA SERRA, MARTA
A20EE02 40,00 Sots - director Art Dramàtic AD 12 67.021,49 RAICH ROCA, ANDREU
B17EE01 20,36 Instrumentista IT - EESA 12 22.589,07 RAMBLA AMAT, DANIEL
A20EE02 17,14 Personal Docent de caràcter general DSU 12 23.651,79 RAUBERT NONELL, BARBARA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.947,15 REGUANT FOSAS, GEMMA
A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 54.184,12 RIERA ORTIZ, PERE
A20EE02 36,96 Cap Especialitat Pedagogia DSU 12 58.412,67 ROBLAS PUJOL, ANNA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.162,56 RODELLES VINOLAS, FRANCESC
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 43.930,85 RODRIGUEZ CARNICE, JULI
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 56.621,95 RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO
A20EE02 29,46 Personal Docent de caràcter general EESA 12 41.083,67 RODRIGUEZ SANCHEZ, SUSANA
A20EE02 18,75 Personal Docent de caràcter general AD 12 28.074,46 ROIG ANTO, ALBERT
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 53.214,69 ROJAS PLA, LOURDES
A20EE02 36,96 Cap Departament Escenografia AD 12 57.501,91 ROMEI, ROBERTO
A20EE02 37,50 Cap Departament Música AD 12 62.991,67 ROSET DOMINGO, GEMMA 
A20EE02 13,93 Personal Docent de caràcter general AD 8 12.982,00 ROSICH MARTI, MARC
A20EE02 15,54 Personal Docent de caràcter general EESA 8 14.467,43 ROUET, SANDRINE
B17EE01 3,21 Tècnic Mitjà TRS 8 2.422,57 ROUET, SANDRINE
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.971,17 ROY HOM, JOAQUIM
A20EE02 1,61 Personal Docent de caràcter general DSU 12 2.049,32 RUBIROLA LOPEZ, ANNA
A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general DSU 12 14.907,56 RUBIROLA LOPEZ, ANNA
A20EE02 5,89 Personal Docent de caràcter general DSU 8 5.552,69 SABATE HUETE, ANNA
A20EE02 36,43 Personal Docent de caràcter general AD 12 52.447,76 SABATE MAULEON, ESTHER
A20EE02 23,57 Personal Docent de caràcter general AD 8 22.210,88 SAIS MARTINEZ, PERE
A20EE02 35,89 Personal Docent de caràcter general EESA 12 50.921,16 SAIZ DOÑAQUE, VICTORIA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.947,15 SALA FOLGUERA, MARIA LLUISA
A24A302 40,00 Director Centre Territ. Osona VC 12 78.203,87 SALAS MONFORTE, CARLOS
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.377,03 SAN MIGUEL ROMERO, GLORIA  
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A20EE02 24,64 Personal Docent de caràcter general EESA 12 35.641,99 SANCHEZ BLANCO, IGNACIO
A20EE02 15,00 Personal Docent de caràcter general EESA 12 21.939,66 SANCHEZ BORRAS, MONTSERRAT
A20EE02 13,93 Personal Docent de caràcter general DSU 12 18.627,08 SANCHEZ TORELLO, ANNA
A20EE02 37,50 Cap Departament Veu AD 12 59.187,93 SANGERMAN ROSSELL, GEMMA
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 43.974,41 SANZ MACHANCOSES, OSCAR
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA/ESO/BAT 12 50.594,73 SANZ MANCERA, JESUS
A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general AD 12 6.336,06 SARRIAS FORNES, MERCE
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 58.776,63 SAUMELL VERGES, M MERCE
A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general AD 8 3.013,55 SCHMUTZ, CHRISTINE
A20EE02 7,50 Personal Docent de caràcter general DSU 12 9.663,08 SEBASTIANI OBRADOR, ENRIC
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 44.602,59 SILVA VEGA, CARLOS
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 56.854,02 SIMO VINES, RAMON
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ITD/DSU 12 52.623,37 SITGES SARDA, NORA
A20EE02 37,50 Responsable de Formació Continuada i Responsable de Màsters i PostgrausAD 12 61.171,17 SOLANILLA ROSELLO, ANNA
A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general AD 8 5.963,03 SOLE ESCUDE, ROSA
A20EE02 37,50 Cap d'Estudis Esc.Sup.T.A.EspectacleETRS 12 62.464,35 SOLER CASTANE, ALEIX
A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general AD 12 4.098,56 SOLER ESCUDE, ROSA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 51.484,93 SORIANO MOYA, ISABEL
A20EE02 3,21 Personal Docent de caràcter general AD 12 6.079,59 SUBIRÓS BOSCH, CARLOTA
A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general AD 12 17.078,39 SUBIRÓS BOSCH, CARLOTA
A20EE02 34,82 Personal Docent de caràcter general AD 12 49.563,81 SZPUNBERG WITT, VICTORIA
A20EE02 1,07 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 1.614,38 TARRIDA LLOPART, ANTONI
A20EE02 6,43 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 9.110,47 TARRIDA LLOPART, ANTONI
A20EE02/B17EE0126,25 Personal Docent de caràcter general EESA 12 48.859,32 TEJEDOR BELTRAN, DANIEL
A20EE02 17,14 Personal Docent de caràcter general AD 8 16.949,69 TOLOSA MAGRIÑA, MONTSERRAT
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.377,03 TOVIAS WERTHEIMER, ALBERT
B17EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 43.954,13 TZVETANOVA KAMENOVA, ANJELA
A20EE02 2,68 Personal Docent de caràcter general ETRS 8 2.595,45 UBACH MILLANES, ANTONI
A20EE02 33,75 Personal Docent de caràcter general AD 12 46.798,03 VADELL CUBELLS, FRANCESCA
A20EE02 2,68 Personal Docent de caràcter general ETRS 12 3.427,12 VALLADARES PIEDRA, JUAN RAUL
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general ITD 12 53.214,69 VAN MEERENDONK, MATILDE
A20EE02 7,50 Personal Docent de caràcter general DSU 8 6.956,79 VELARDE GONZALEZ, AMARANTA
A20EE02 40,00 Directora Art Dramàtic AD 12 73.514,65 VELLVEHI HERNANDEZ, MONTSERRAT
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general DSU 12 53.971,17 VENDRELL SALES, ESTHER
A20EE02 2,14 Personal Docent de caràcter general ETRS 8 2.019,20 VIDAL PRATS, LLUIS
A20EE02 19,82 Personal Docent de caràcter general EESA 12 27.390,31 VIGNATTI ABELLAN, NATALIA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 61.947,15 VILA ALZINA, RAMON
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 60.316,99 VILA ZAPATA, JORDI
B17EE01 22,50 Instrumentista IT - EESA 8 18.216,44 VILALTA ARANGO, JOAN
A20EE02 10,18 Personal Docent de caràcter general DSU 12 13.703,05 VILAR DOLÇ, LAURA
A20EE02 10,71 Personal Docent de caràcter general DSU 12 14.907,56 VILAR DOLÇ, LAURA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general AD 12 53.924,73 VILARDELL GRIMAU, TERESA 
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general VC 12 51.655,29 VILLALON GOMEZ, PASTORA
A20EE02 37,50 Personal Docent de caràcter general EESA 12 51.648,78 VIÑAS ROIG, NATALIA
C14AT01 12,86 Tècnic Auxiliar TRS 8 7.790,77 VIÑOLO MARIN, GEORGINA
A20EE02 4,82 Personal Docent de caràcter general DSU 12 6.148,02 WEICKERT MOLINA, GUILLERMO
A20EE02 11,79 Personal Docent de caràcter general DSU 12 16.398,18 WEICKERT MOLINA, GUILLERMO
C15EE01 37,50 Instrumentista IT - EESA 12 47.614,29 ZARCO ABELLAN, ANTONI

22.784,19 ANTIGUITAT docents 17-18
35.236,94 MILLORES SOCIALS  docents 17

10.230.117,30 total personal docent

Personal no docent 

D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 29.368,97 ABRIL CACERES, PILAR
A20TG02 40,00 Tècnic Superior de Gestió AcadèmicaA 12 63.528,39 ACEDO BORRASCA, CONCEPCION
A20TG02 40,00 Tècnic Superior SC 12 55.437,27 ADELANTADO GIMENO, FERRAN
A28A202 40,00 Cap Servei Gestió i Administració A 12 93.908,03 ALAMINOS ESCOZ, FRANCESCA
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 31.333,75 ALCALA GONZALEZ, JOSE MANUEL
A20TG02 37,50 Economista A 12 55.100,63 ALEGRE MENARGUEZ, PERE
B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 48.090,95 ALVAREZ RAMOS, BEGONA
B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 45.528,53 ANDREU BORDAS, NURIA
A20TG02 40,00 T Superior A 12 56.595,93 ARRANZ DE GRACIA, JOSE ANTONIO
C20A503 40,00 Cap d'unitat Gestió Espais Escènics RT 12 49.153,12 ASES CASAMITJANA, MARC
B17TG01 40,00 Tècnic mitjà producció A 12 47.651,49 BAJO DE LA FUENTE , MARGARITA
D12PO04 37,50 Of. instal·lacions RT 12 32.568,53 BENITO RODRIGUEZ, VICTOR
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió MAE 12 29.578,65 BERENGUER MIRAS, MARIA
B17TG01 40,00 Tècnic mitjà de gestió A 12 49.567,37 BERNAL LÓPEZ, M. DOLORS
A20TG02 26,25 Tècnic gestió publicacions-nivell 2 SC 12 33.466,10 BORRAS MONILL, MARTA
A20TG02 37,50 Tècnic Superior prevencio de riscos laboralsA 12 51.621,09 BOTE ESCOBAR, JUAN CARLOS
E08PS01 37,50 Subaltern EESA 12 26.127,07 BUENO MARTI, MARC
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió EESA/nd 12 29.081,43 CAMPANARIO GALVAN, JOSEFA
B17TG01 40,00 Tècnic Mitjà - Serveis Digitals RT 12 51.742,07 CAMPOS MORAL, RUBEN
A25A301 40,00 Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics RT 12 89.865,21 CANALS GARCIA, ROSA M.
D18A504 37,50 Cap Unitat Gestió recursos humans A 12 34.793,07 CAPARROS BATLLE, MERITXELL  
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A20TG02 37,50 Tècnic gestió museus-Lletres-Niv.2 MAE 12 57.000,45 CARREÑO POMBAR, CARME
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 28.466,21 CARRERAS RIBO, M. ASUNCION
D12PO04 37,50 Of. telefonista  recepcionista RT 12 31.502,35 CARRETERO ESCOBAR, ANA
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 29.091,29 CASTELLO ORTIZ, JUANA
C14AT01 35,00 Auxiliar de suport a la gestió RT 12 34.468,18 CLARAMUNT BLANCO, JORDI
B17TG01 37,50 Tècnic mitjà d'informàtica RT 12 46.118,61 COLOME SIMO, JOSEP
B17TG01 37,50 Tècnic Mitjà A 12 42.661,53 CONANGLA MAYOR, EULALIA
B17TG01 37,50 Tècnic mitjà relacions internacionals A 12 49.959,31 CONESA DOMENECH, LAURA
E08PO01 37,50 Personal oficis RT 12 26.403,80 CORRIPIO GIMENEZ, BERNARDINO
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 28.775,63 COSIALLS ROCA, CARLOS
E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 27.251,87 CRUZ PERAL, CANDELARIA DE LA
D18A504 37,50 Cap Unitat Gestió retributiva i contractacióA 12 34.899,45 CUCALON SERRANO, NOEMI
B17TG01 26,25 Tècnic mitjà empresarials A 12 30.650,20 DELGADO TORRENS, M. JOSE
E08PS01 37,50 Subaltern TRS/nd 12 26.575,41 DIEGO MOLINER, PILAR DE
A21A502 40,00 Cap Unitat d'Informàtica RT 12 64.022,59 DOÑATE IZQUIERDO, AITOR
B25A301 40,00 Cap Secció Desenvolupament i processosA 12 78.156,65 FAJARDO GARCIA, M. JOSE
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió RT 12 26.126,32 FARRE GIRBAU, YVONNE
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió TRS/nd 12 29.385,83 FORASTER ROVIRA, NURIA
D12PO04 37,50 Of. instal·lacions RT 12 32.820,89 GADEA PRADAS, ANGEL
E08PO01 37,50 Personal oficis RT 12 26.114,31 GALVEZ TORRAS, JOSE
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 10,03 23.507,68 GARCIA BONMATI, MARIA ANGELES
E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 25.705,34 GARCIA CAÑIZARES, JAUME
A20TG02 37,50 Tècnic Organ. i proc. Gestio A 12 54.343,30 GARCIA CRISTOBAL, M. ISABEL
D15AS03 40,00 Secretària Alt Càrrec DI 12 39.568,63 GARCIA DOMINGUEZ, MARIA A.
A20TG02 37,50 Tècnic superior en documentació A 12 59.375,79 GARCIA GIMENEZ, ARTURO
E08PO01 37,50 Operari de serveis RT 12 26.597,67 GARCIA MALDONADO, FRANCISCO
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 30.179,71 GARCIA VILCHES, MERCE
B21A502 28,13 Cap Unitat de Serveis Bàsics MAE 12 40.202,57 GARRIGA LOPEZ, NEUS
D12PO04 37,50 Of. telefonista  recepcionista RT 12 30.393,33 GENOVA NUNEZ, CRISTIAN
E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 26.673,15 GIMENO RIBES, SILVIA
C14AT01 37,50 Tècnic auxiliar d'audiovisuals RT 12 41.995,29 GISPERT KOPER, ERIC DE
C14AT01 37,50 T. Aux Espectacles TRS/nd 12 35.242,47 GISPERT-SAUCH GALCERAN,  JOSEP M.
E10PS01 37,50 Subaltern RT 12 30.690,87 GOMEZ CAÑADA, COSME
E10PS01 37,50 Subaltern RT 12 32.865,51 GONZALEZ ALCARAZ, RAMON
B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 48.860,81 GONZALEZ BORRAJO, TERESA
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 29.074,37 GONZALEZ-SIMO DEL RIO, ANNA M.
A20TG02 40,00 Tècnic Superior en Serveis Digitals RT 12 62.116,89 GUASCH ARAMBUDO,  ROGER
A20TG02 37,50 Tècnic superior gestió cultural A 12 58.238,31 GUILLEN SELVA, MARIA
E08PO01 37,50 Operari de serveis RT 12 26.884,81 GUTIERREZ LUZ, JOSE MAURICIO
C14AT01 37,50 Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentacióMAE 12 35.116,47 HUGUET PEY, LAURA
D12PO04 37,50 Of. de serveis TRS/nd 12 28.973,12 JULIAN PASCUAL, ARNAU
B25A301 40,00 Cap Secció Gestió Econòmica A 12 79.005,85 LAHOZ MONTERO, JESUS
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 30.502,09 LOMBAO BARREIRO, M JOSE
D12PO04 40,00 Of. de maquinària escènica RT 12 33.780,41 LOPEZ, VILMA LETICIA
E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 29.534,27 LORENTE MONTSERRAT, CRISTINA
D12PO04 40,00 Of. de luminotècnia RT 12 33.090,65 LUCENA SANTACREU, CARLOS
E08PS01 37,50 Subaltern RT 12 28.234,13 MARINE GIOL, MONTSERRAT
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 33.195,15 MARTIN RUBIO, ROSARIO
D12AG01 40,00 Auxiliar de suport a la gestió A 12 39.167,25 MARTINEZ MURILLO, MARIA DEL MAR
D12AG01 40,00 Auxiliar de suport a la gestió RT 3,02 6.971,92 MARTINEZ PEREZ, GISELA
C14AT01 37,50 Auxiliar de taquilles RT 12 36.859,29 MARTINEZ TRASOBARES, M. JESUS
A20TG02 40,00 Tècnic superior imatge i comunicacióA 12 61.241,25 MONNE CAMPS, ENRIC
C21A502 40,00 Cap d'unitat de Secretaria AcadèmicaDI 12 51.646,93 MONTORO CANO, ELIA
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 27.894,05 MORENO CASTRELO, SANDRA
C14AT01 32,14 Tècnic Auxiliar Manteniment EscenogràficAD/nd 12 29.329,91 NAUDI BONET, ENRIC
E08PS01 26,25 Subaltern RT 12 19.307,22 NAVARIDAS MORANTE, LIDIA
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió AD/nd 12 29.101,49 NAVARRO GUERRERO, MONICA
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DSU 12 28.382,93 PARREU MUÑOZ, SANDRA
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 27.944,04 PERA LOPEZ, RAQUEL
C21A502 40,00 Cap d'unitat de Comptabilitat A 12 50.395,23 PRUNA GONZALEZ, JORDI
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 28.697,75 PRZYBYSZEWSKI PALACIOS, ELISENDA
A30A103 40,00 Directora General DI 12 101.779,38 PUYO BOVE, MAGDALENA
A20TG02 36,16 T Sup informàtica RT 12 50.536,25 QUERALT CALAFAT, LAURA
D12PO04 40,00 Of. de serveis-muntatges de teatre VC/nd/RT 12 32.908,68 QUINTANA CLOSA, LLUIS
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 31.537,63 RAMIREZ PIERNA, CARLOS
B17TG01 30,00 Bibliotecari MAE 12 35.094,74 RIERA FONTARNAU, MONTSERRAT
C14AT01 37,50 Tècnic auxiliar biblioteconomia i documentacióMAE 12 38.368,75 RIERA VIÑAS, JORDI
D12PO04 37,50 Of. de serveis RT 12 32.123,91 RODRIGUEZ GONZALEZ, JORGE
A30A103 40,00 Gerent A 12 99.210,73 ROIG I VIÑALS, JORDI
E11PO03 37,50 Personal oficis RT 12 33.596,71 ROIG ROSENDO, FRANCESC
D14PO08 40,00 Auxiliar tècnic gestió d'espais RT 12 44.294,23 RUEDA GOBERNADO, CARLES
E18A544 40,00 Cap d'unitat de Serveis Grals RT 12 44.006,27 SABATE PALLARES, JORDI
B17TG01 37,50 Tècnic Mitjà gestió acadèmica DI 12 42.053,47 SABATES DE HITA, GEMMA
B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 46.057,09 SAEZ GONZALEZ, CARMEN
E10PS01 37,50 Subaltern RT 12 30.209,29 SARABIA TOMAS, JOAQUIN
C14AT01 37,50 Tècnic auxiliar d'audiovisuals RT 12 34.693,15 SERRA PINEDA, ORIOL
C15AT02 37,50 Tècnic Auxiliar Informàtica RT 12 34.708,83 SEVILLA SALAZAR, JOAQUIM
B17TG01 37,50 Tècnic Mitjà          DI 12 42.014,99 SILES PLANAS, MIREIA
A24TA02 40,00 Tècnic Assessor en gestió patrimoni culturalA 12 68.484,59 SOLER BENITO, CRISTINA
C14PO08 40,00 Of. de so RT 12 38.685,11 SUÑE ROVIRA, ANTONIO
E10PS01 37,50 Subaltern RT 12 28.979,90 TORRENT MUMBRU, ROBERTO
B17TG01 37,50 Bibliotecari MAE 12 47.678,33 TRIVIÑO LOPEZ, ANA
D12PO04 37,50 Of. de serveis VC 12 29.236,52 Vacant / Oficial serveis Vic
C15AT02 37,50 Tècnic Auxiliar Informàtica RT 12 32.560,38 Vacant / T Aux Informàtica
B17TG01 37,50 Tècnic mitjà gestió acadèmica AD/nd 12 38.516,88 Vacant / T Mitja ESAD
B17TG01 37,50 Tècnic mitjà gestió acadèmica MAE 12 38.516,88 Vacant / T Mitja MAE
A20TG02 37,50 T Sup informàtica RT 12 49.116,68 Vacant / T Sup Informàtica  
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A26TA00 40,00 T.Assessor A 12 77.728,70 Vacant/ T.Assessor
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 0 0,00 Vacant/Aux.Adm. / Gerència                                
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 26.599,24 Vacant/Aux.Adm. / U.Jurídica
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió A 12 26.599,24 Vacant/Aux.Adm. / U.RRHH
A21A502 40,00 Cap Unitat Serv. Digitals i Recerca A 12 0,00 Vacant/Cap Un.Serv.Digit
A21A502 40,00 Cap Unitat Jurídica i Procedimental A 12 0,00 Vacant/Cap Unitat Juríd.
E08PO01 37,50 Personal oficis RT 12 24.457,72 Vacant/Op.Manteniment/                                  
A25A301 40,00 Cap Secció Desenvolupament i processosA 12 2.346,52 Vacant/Reclassif. A2 a A1/CSec.Desenv.
A25A301 40,00 Cap Secció Gestió Econòmica A 12 2.346,52 Vacant/Reclassif. A2 a A1/CSec.Gest.Econ.
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 4.641,98 Vacant/Reclassif. C2 a C1/ C.Acad.
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió DI 12 4.641,98 Vacant/Reclassif. C2 a C1/ C.Acad.
C18A504 37,50 Cap Unitat Gestió retributiva i contractacióA 12 3.513,62 Vacant/Reclassif. C2 a C1/ UGR
C18A504 37,50 Cap Unitat Gestió recursos humans A 12 3.513,62 Vacant/Reclassif. C2 a C1/ URRHH
A24A302 40,00 Director MAE 12 71.415,81 VALLS PASOLA, ANNA
A22A501 40,00 Cap Unitat de Manteniment i SeguretatRT 12 68.191,75 VALLS PLANAS, JORDI
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió RT 12 29.836,63 VIDAL FLORES, CRISTINA
B17TG01 37,50 Bibliotecari TRS/nd 12 44.611,21 VIDAL GIBERT, AMANDA
C14AT01 37,50 Tècnic Auxiliar Magatzem DI 12 34.639,75 VIDAL OLIVERAS, M. CARME
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió TRS/nd 12 29.431,91 VILADECANS ANDREU, XAVIER
D12AG01 37,50 Auxiliar de suport a la gestió TRS/nd 12 29.101,49 VOZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO

4.874.033,49 total personal no docent

83.000,00 AJUT MENJAR 
7.462,11 ANTIGUITAT no docents 17

100.000,00 CARRERA PROFESSIONAL
31.000,00 DESPESES SOCIALS 
31.000,00 FORMACIÓ
17.000,00 GRATIFICACIONS 
10.387,10 MILLORES SOCIALS  no docents 17

145.000,00 INCREMENT RETRIBUTIU aprox. 1 % 2017
150.000,00 INCREMENT RETRIBUTIU aprox. 1 % 2018

574.849,21 altres conceptes

15.679.000,00 docent 17-18 + no docent  
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Nº Descripció de la inversió Import

(iva inclòs)

1 Maquinària, instal. tècni. i utillatge. Inv. nova 58.700,00
Projecte executiu per a substitució d'enllumenat IT

Sistema humidificacio  P0 

Extinció incendis amb gas inert a CPD + porta (Informàtica)

Màquina elevadora per les aules de la planta -4 (genie)

Placa inducció i olla sobretaula industrial taller de sastreria

2 Mobiliari i estris. Inversió nova 3.000,00
3 Taules Plegables

1 Pissarres velleda 

1 carros per traslladar cadires

2 cadires amb respatller per pianistes 

3 llums per llegir partitures per pianistes

4 cubs de fusta per alumnes ESAD

1 plaformes carro plegable per moure pesos (juanitos x taules)

3 Equips per a processos d'informació. Inv. nova 37.600,00
45 PC per renovar XPs

2 portàtils

2 pantalles TV de 42

4 Fons bibliogràfics. Inversió nova 36.000,00
Fons bibliogràfic. Inv. Nova

Revistes 

5 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

6 Despeses en inversions gestionat per altres ens públics 75.000,00
MAE PDL

7 Despeses en aplicatius informàtics 20.000,00
5 llicències AUTOCAD LT (2 dimensions) amb manteniment

10 llicències adobe professional

120 llicències office 2013

Totals 244.800,00

 INVERSIONS 2018

ANNEX IV REFERIT A INFORMAR FAVORABLEMENT EL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A L'ANY 2018 DE 

L'ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE I ELEVAR-HO AL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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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 2016 i l'avanç de liquidació dels nou primers mesos de l'exercici 2017 
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 1.479.000,00 € 
4 Transferències Corrents 17.330.900,00 € 
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 2018     19.127.000,00 € 
 

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 2018, s'han calculat prenent com a referència els 
drets reconeguts en l'avanç de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2017. 
 
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 19 d’abril de 2017 i de la previsió d’increment 
en les matriculacions dels ensenyaments impartits. La previsió d’aquests ingressos 
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està determinada per les matrícules d’alumnes de tots els estudis oferts, reglats i no 
reglats, de l’Institut del 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. 
 

Taxes, Preus Públics i altres 2018 Previsió Ingressos 
Taxes per matrícules 1.226.000,00 € 
Altres taxes i preus públics 253.000,00 € 

 

Ingressos per transferències corrents (capítol 4) 
 
Les previsions inicials contingudes en el Capítol 4 de Transferències Corrents, que 
ascendeix a 17.330.900,00 euros, s'han calculat prenent com a base l'augment previst  
a l’aportació corresponent a la Diputació de Barcelona, que suposa un import per 2018 
de 16.937.200,00 euros. L’aportació de la Generalitat de Catalunya per import de 
380.000,00 euros pel sosteniment de la ESO de l’escola EESA/CPD per l’exercici 2018 
s’incrementa  en un 11,76 %. 
 

Transferències Corrents 2018 Previsió Ingressos 
De la Corporació 16.937.200,00 € 
De la Generalitat 380.000,00 € 

 

Ingressos Patrimonials (Capítol 5) 
 
Els ingressos patrimonials previstos per 2018 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 2018 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 2018, 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. 

 

Transferències Capital 2018 Previsió Ingressos 
De la Corporació 244.800,00 € 
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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 2018 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 2016 i l'avanç de liquidació dels nou primers mesos de l'exercici 2017 
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 15.679.000,00 € 
2 Despeses en béns corrents i serveis 2.952.600,00 € 
3 Despeses financeres 2.100,00 € 
4 Transferències corrents 198.500,00 € 
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 2018     19.127.000,00 € 

 

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 
10.328.204,12 € correspon al personal docent, d’acord amb el Pla d’Ordenació 
Acadèmica del curs 2017-2018, aprovat en Junta de Govern de 21 de juny de 2017. 
Aquest import inclou les previsions per increment vegetatiu d’antiguitat del personal 
docent de 22.784,19 € i millores socials de 35.236,94 €. Es completa el total previst en 
aquest apartat amb 98.086,82 € que corresponen a la part proporcional de l’increment 
retributiu de 2017. 
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Pel que fa al personal no docent l’estimació de despesa és de l’ordre de 4.938.795,88 
€. Aquest import inclou les previsions per increment vegetatiu d’antiguitat del personal 
no docent de 7.462,11 € i millores socials de 10.387,10 €. Es completa el total previst 
en l’apartat no docent amb 46.913,18 €  que corresponen a la part proporcional de 
l’increment retributiu de 2017. 
 
Fins a la totalitat de la despesa del capítol 1, per import de 15.679.000 €, s’ha previst 
donar cobertura a increments retributius i de costos socials del personal  
corresponents al 2018 (150.000,00 €), carrera professional  del personal  docent  
(100.000 €), partides de despesa no periòdica com l’ajut al menjar (83.000 €), la 
formació del personal (31.000 €), les gratificacions per serveis extraordinaris (17.000 
€) i les despeses socials –ajut fills, millores socials- (31.000 €). 
 

Despeses de Personal 2018 Previsió Despeses 
Capítol 1 15.679.000,00 € 

 

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 2018 Previsió Despeses 
Gerència 82.851,00 € 
Menjador EESA/CPD 73.500,00 € 
Direcció General 23.418,00 € 
Coordinació Acadèmica 34.498,40 € 
Serveis Generals 529.411,93 € 
Servei d’Atenció a la Salut 1.000,00 € 
Serveis Tècnics i Manteniment 1.722.367,17 € 
Escola Superior d’Art Dramàtic 62.781,00 € 
Conservatori Superior de Dansa 18.493,20 € 
EESA/CPD 12.093,80 € 
Escola Tècniques Arts ’Espectacle 144.794,15 € 
Serveis Culturals 28.860,25 € 
Direcció Tècnica i Teatres 31.304,60 € 
Museu Arts Escèniques 44.516,50 € 
IT Dansa 36.811,45 € 
Centre del Vallès 95.625,00 € 
Centre d’Osona 9.327,90 € 
Aportació a programes europeus 945,65 € 

 

Transferències Corrents 2018 Previsió Despeses 
Coordinació Acadèmica 67.773,20 € 
Museu Arts Escèniques 19.750,20 € 
IT Dansa 106.941,60 € 
Aportació a programes europeus 4.035,00 € 
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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 2018 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 1,28% 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 
2018, 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 2018 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 2018 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 
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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. 
 

 

BENEFICIS FISCALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018 
 
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 2018, 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 2018 s’ha utilitzat la informació 
continguda en la comptabilitat del curs acadèmic 2016-2017, últim curs tancat, a 
l’apartat de taxes de matrícules. Pel que fa a la cessió d’espais s’ha valorat l’exercici 
2016, últim exercici comptable tancat. 
 

a) Beneficis fiscals derivats de reduccions per taxes d’utilització d’espais: 

 

ENTITAT ESPAI 
IMPORT 
TARIFA 

REDUCCION
S 50% 

CONTRAPRESTACIÓ 

GRUP DE 
FORMACIÓ. 
MENT, COST I 
SOCIETAT, 
S.C.P 

aula 
S2.D3 4.381,20 € 

 • Oferir 3 matrícules acadèmiques 
del Curs per a graduats/es o 
professors/es de l’Institut del 
Teatre a 1.065,00€ (s’aplicarà un 
50% de descompte respecte del 
cost general de la matricula que 
és de 2.130,00€).  S’abonaran 70€ 
en concepte de taxes de la 
Universitat. Total cost 1.135,00€. 

• Oferir 3 matrícules acadèmiques 
del Curs per a graduats/es o 
professors/es de l’Institut del 
Teatre a 1.704,00€ (s’aplicarà un 
20% de descompte respecte del 
cost general de la matricula que 
és de 2.130,00€).  S’abonaran 70€ 
en concepte de taxes de la 
Universitat. Total cost 1.774,00€. 
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ENTITAT ESPAI IMPORT 
TARIFA 

REDUCCION
S 50% 

CONTRAPRESTACIÓ 

GAGA 
MOVEMENT, 
LTD 

Aula 
P0.D1/D2 1.314,36 € 

 • La contractació i els honoraris dels 
docents que intervenen en el curs.  

• Assumir les despeses de 
locomoció i manutenció del 
professorat i dels membres de la 
companyia. 

• El tràmit i l’expedició del certificat 
d’assistència al curs.  

• Oferir 7 matrícules acadèmiques 
del Curs per a estudiants, 
graduats/ades o docents de 
l’Institut del Teatre, que s’oferiran 
a 380,00€ (s’aplicarà un 20% de 
descompte. El preu ordinari de 
matrícula és de 475,00€). 
Addicionalment, s’aplicarà una 
taxa d’inscripció de 30€ que no 
serà reembossable i sobre la què 
no s’aplicarà el descompte. 

• Abonar a l’Institut del Teatre 
657,18€ en concepte dels espais 
cedits, i la quantitat restant de 
657,18€ euros restarà 
compensada pel descompte en la 
matrícula acadèmica referenciada 
al punt d).  

L’ASSOCIACI
Ó IBSTAGE 

**Aula 
doble 
moviment 
genèrica  

**Aula 
senzilla 
moviment 
genèrica  

Aula 
senzilla 
moviment 
genèrica  

**Ovidi 
Montllor   

Aula 
senzilla 
moviment 

71.443,90 
€ 35.721,95 € 

• Abonar a l’Institut del Teatre 
13.000,00€ en concepte de cessió 
d’espais, en el benentès que 
aquest import queda condicionat a 
l’aprovació definitiva de la 
modificació de la tarifa de taxes i 
preus públics de l’Institut del 
Teatre que, per acord de la seva 
Junta de Govern de data 18 de 
maig de 2016, ha estat elevada a 
l’òrgan competent de la Diputació 
de Barcelona. En cas contrari, les 
parts es comprometen a 
formalitzar una addenda al present 
conveni, on quedin recollides les 
obligacions alternatives. 

• Concedir gratuïtament als 
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ENTITAT ESPAI 
IMPORT 
TARIFA 

REDUCCION
S 50% 

CONTRAPRESTACIÓ 

genèrica  

 

alumnes de l’Institut del Teatre 
interessats en l’IBSTAGE, prèvia 
superació d’audició,  les 
matrícules següents: 

o 7 matrícules d’una 
setmana, valorades en  
4.025,00€ (575,00€ 
cadascuna). 

o 5 matrícules de dues 
setmanes, valorades en 
4.500,00€ (900€ 
cadascuna) 

o 5 matrícules del programa 
complet, valorades en 
7.500,00€ (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 valorada en 
3.930,86 €. 

• Facilitar 12 invitacions per a 
l’Institut del Teatre per a cada una 
de les Gala del Liceu valorades en 
2.975,00€. 

• Inserir el logotip de l’Institut del 
Teatre en qualsevol material de 
difusió de l’activitat. 

• Assumir la realització de les 
audicions destinades a alumnes 
de l’Institut del Teatre, en les 
quals, s’inclourà un docent de 
l’Institut del Teatre en qualitat de 
Jurat.  

• Realitzar una masterclass 
adreçada als alumnes de l’Institut 
del Teatre. 

FUNDACIÓN 
DE ARTISTAS 
INTERPRETE
S, SOCIEDAD 
DE GESTION  

aula 
MAE-A 

1.369,13 € 

 • Oferir fins a 18 matricules 
acadèmiques del curs de 
referència per a graduats/des de 
l’Institut del Teatre a 140,40€ 
(quantitat resultant després 
d’aplicar un 22% de descompte. El 
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ENTITAT ESPAI IMPORT 
TARIFA 

REDUCCION
S 50% 

CONTRAPRESTACIÓ 

preu ordinari és de 180,00.€). El 
total de descompte en les 18 
matrícules està valorat en 
712,80€. 

L’ESCOLA DE 
MÚSICA 
JOAN 
LLONGUERE
S 

aules de 
cos 
P2.D3 i 
P2.D4 

876,24 € 

 Per part de l’Associació per al 
Desenvolupament d’Esdeveniments 
Pluriartístics (ADEP) 

• Fer-se càrrec de les despeses 
derivades de la contractació i els 
honoraris del professorat que 
intervé en el curs. 

• Sufragar les despeses de viatge 
dels membres de la companyia. 

• Sufragar les dietes del professorat 
i membres de la companyia durant 
l’Stage. 

• Oferir 8 matrícules gratuïtes de 
l’Stage (4 matrícules per als 
alumnes del CSD i 4 matrícules 
per als alumnes de l'ESAD).  A 
més, oferir preu d'estudiant, 80€, a 
tots els alumnes i graduats de 
l'Institut del Teatre (el preu general 
és de 100€).  

Per part de l’Escola de Música Joan 
Llongueres 

• Fer-se càrrec de les despeses 
derivades de viatges del 
professorat de l’Stage PerkImBa. 

YOGA IN 
TUNE SCP 

Aula 
P0.D4 

575,03 € 

 • Assumir les despeses 
d’organització, planificació, gestió i 
realització del projecte. 

• Impartir classes de ioga adreçat al 
professorat i alumnat de 5è i 6è 
curs de l’EESA/CPD valorat en 
600,00€ ( 8 hores x 75,00€/h).  

CHOREOLAB 
EUROPE 
ASSOCIATIO
N 

aules P0 
D3 

210,84 € 

 • Eximir el pagament de la matrícula 
de 125€ (beca de gratuïtat) a fins 
a cinc (5) alumnes del 
Conservatori Superior de Dansa, 
valorada en 625€ (total 
matrícules). 
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ENTITAT ESPAI 
IMPORT 
TARIFA 

REDUCCION
S 50% 

CONTRAPRESTACIÓ 

• Fer-se càrrec de la preinscripció, 
matriculació i del procediment 
d’acceptació dels alumnes. 

L’INSTITUT 
DE 
FORMACIÓ 
CONTÍNUA 
DE LA 
UNIVERSITAT 
DE 
BARCELONA 
(IL3-UB) 

aula 34 
del 
Centre 
del Vallès 
de 
l’Institut 
del 
Teatre 

602,36 € 

 • Les despeses derivades del 
lloguer de locals i equips tècnics 
necessaris per al 
desenvolupament del curs. 

• Les despeses derivades del 
transport de materials pedagògics 
que aporti l’Institut del Teatre. 

• Abonar a l’Institut del Teatre la 
quantitat de 602,36 € en concepte 
d’utilització de l’aula 34 del Centre 
del Vallès (Preu per hora: 27,38 € 
x 22 hores d’acord amb el pacte 
2n del present conveni). 

L’ASSOCIACI
Ó CULTURAL 
MARABAL 

Aula 
S2.D3  

Aula 
S4.S4  

T.Ovidi 
Montllor 
(M. Flors)  

1.821,05 € 

 • Assumir la responsabilitat civil per 
accidents i danys de les persones 
que participen en l’activitat 
esmentada. 

L’ASSOCIACI
Ó D’ACTORS 
I DIRECTORS 
PROFESSION
ALS DE 
CATALUNYA, 
AADPC 

aula de 
moviment 
P2.D4 

255,89 € 

 • La contractació i els honoraris de 
la professora que intervé en el 
curs.  

• L’assegurança escolar. 

• Oferir 5 matrícules acadèmiques 
del Curs per a graduats/des de 
l’Institut del Teatre, que s’oferiran 
a 130,00€ (el preu de la matrícula 
per al no socis és de 220,00€). 

ENGLISH 
NATIONAL 
BALLET 
SCHOOL 

aula de 
dansa 
doble 
P0.D1/D2 

190,19 € 

 • L’organització de l’audició, que 
comportarà assumir la gestió de la 
matriculació dels aspirants, de 
l’elaboració del programa, dels 
honoraris del jurat que participi, 
etc.  

• -Impartir una masterclass a 
l’Institut del Teatre de 2 hores de 
durada adreçada als alumnes de 
5è i 6è curs de l’Escola 



 
 
 

76

ENTITAT ESPAI IMPORT 
TARIFA 

REDUCCION
S 50% 

CONTRAPRESTACIÓ 

d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional 
de Dansa (EESA/CPD) de 
l’especialitat de Dansa Clàssica. 

FAT FUTURE 
ASOCIACION 

aula 
P0.D4 

2.048,16 €  1.024,08 €  • impartició de classes de dansa 
“Gaga Movement” entre l’1 de 
novembre de 2016 i el 14 de juliol 
de 2017 

LAURA MAS 
VERGÈS 

Aula 
P4.S6 i 
P4.S7 

722,88 €  361,44 €  • classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 
11 i 20 anys (8, 15 i 22 d’octubre 
de 2016) 

LAURA MAS 
VERGÈS 

Aula 
P4.S6 i 
P4.S7 

813,20 €  406,62 €  • classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 
11 i 20 anys (dies 12, 19 i 26  de 
novembre de 2016) 

LAURA MAS 
VERGÈS 

Aula 
P2.S5 i 
P2.S6 

451,80 €  225,90 €  • classes de dansa i tallers 
coreogràfics amb alumnes entre 
11 i 20 anys (17 de desembre de 
2016) 
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a) Beneficis fiscals derivats d’exempcions i imports reduïts de taxes per 
d’ensenyaments reglats: 
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TÍTOL I. NORMES GENERALS 
 

CAPÍTOL 1.- NORMES GENERALS 
 

Base 1.- Objecte i règim jurídic 

1. Les presents bases s’estableixen a l’empara d’allò que disposa l’article 165.1 del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 9 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d’abril, amb l’objecte d’adaptar les disposicions generals en matèria 
pressupostària a l’organització i circumstàncies de l’Institut del Teatre. 
 
2. El marc legal pel qual es regiran les bases està constituït per: 
 
� El títol VI “Pressupost i despesa pública” del TRLRHL, articles del 162 al 223 

ambdós inclosos. 
� El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol 

VI del TRLRHL 
� La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. 
� El Reial Decret 1463/2007, de 28 de desembre, que aprova el reglament aplicable 

als ens locals en matèria d’estabilitat pressupostària. 
� El Text Refós del Reglament Orgànic de la Diputació, la refosa sobre delegació de 

competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
vigents en cada moment i les circulars, i normativa interna dictada a l’efecte per la 
Diputació. 

� L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de 
març. 

� L’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local. 

� El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del Sector Públic Local.  

� Els vigents Estatuts de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, els decrets i 
dictàmens de delegacions de competències, així com la resta de normativa interna 
de l’Organisme. 

Base 2.- Àmbit d’aplicació d’aquestes bases 

1. Les presents bases seran d’aplicació al Pressupost de l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre, endavant Institut del Teatre o Organisme per a l’exercici 2018. 
 
2. Les bases de la Diputació de Barcelona, en endavant Diputació, només tenen 
caràcter supletori respecte aquestes bases. 
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Base 3.- El sector públic  

Als efectes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, l’Organisme s’entén integrat dins del sector 
públic de la Diputació de Barcelona. 
 
L’Institut del Teatre, com a entitat integrada dintre del sector públic DIBA, té l’obligació 
de subministrar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la informació 
requerida als  efectes de verificar l’acompliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i límit d’endeutament, així com de la regla de la despesa, tot d’acord 
amb l’Ordre HAP/2015/2012, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, així com la resta 
d’informació establerta en l’esmentada normativa. Tot i que l’avaluació del compliment 
de les regles fiscals es realitza de forma consolidada, els ens que integren el sector 
públic hauran d’acomplir els esmentats objectius de forma individualitzada. 
 
Així mateix, l’Institut del Teatre haurà de remetre còpia de la liquidació del pressupost 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i a la Direcció General Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, en compliment de 
l’establert a l’article 193.5 del TRLRHL. 
 

Base 4.- Contingut del pressupost general de l’Institut del Teatre 

El pressupost de Institut del Teatre forma part del Pressupost General de la Diputació 
de Barcelona. 
 

Base 5.- Vigència 

1. Aquestes bases tindran la mateixa vigència que el pressupost. 
 
2. En cas de pròrroga del pressupost, regiran així mateix durant el període de 
pròrroga. 
 

Base 6.- Contingut de les bases 

1. Les presents bases presenten el contingut mínim a què es refereix l’article 9.2 del 
Reial Decret 500/1990. 
 
2. Així mateix s’hi recullen, aquelles matèries d’obligatòria regulació segons les 
disposicions legals vigents, com també les que s’han considerat necessàries per a una 
correcta gestió, al temps que s’estableixen les prevencions oportunes per a la 
realització de les despeses i recaptació dels recursos. 
 
3. Les presents bases s’aproven conjuntament amb les bases d’execució de la 
Diputació de Barcelona. 
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Base 7.- Informació als Òrgans de Govern 

1. Anualment, de l’informe de control financer corresponent a l’exercici anterior, 
elaborat per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, se’n donarà 
compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre.  

 
2. Trimestralment, de l’execució del pressupost de l’Institut d’acord amb els 

termes establerts en l’article 207 del TRLRHL, així com de l’acompliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i límit d’endeutament, amb base a la 
darrera informació trimestral que sobre aquesta matèria s’hagi subministrat al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant-se compte a través del 
Ple de la Diputació de Barcelona. La regla de la despesa s’avaluarà anualment, 
tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu previsible acompliment a la fi 
de l’exercici. 

 
3. Anualment, de l’informe en que s’avaluarà el compliment de la normativa en 

matèria de morositat, d’acord amb allò previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013 
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el sector públic, donant-se compte a través del Ple de 
la Diputació de Barcelona . 

 
 

CAPÍTOL 2.- DE LA COMPTABILITAT. NORMES GENERALS 
 

Base 8.- Normativa aplicable 

Les operacions corresponents a l’execució del pressupost de l’Institut es 
comptabilitzaran d’acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, 
model normal, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.  
 

Base 9.- Actes i operacions a comptabilitzar 

L’administració de l’Institut del Teatre comptabilitza directament tots els actes i 
operacions de caràcter administratiu, civil i mercantil amb repercussió financera, 
patrimonial o econòmica en general, que han de tenir el seu reflex en la comptabilitat 
de l’organisme a l’objecte que els seus estats comptables presentin la imatge fidel del 
seu patrimoni. 
 

Base 10.- Comptabilitat i gestió econòmica 

La gestió econòmic pressupostària de les despeses i dels ingressos, així com la seva 
comptabilització, es realitzarà mitjançant sistemes i aplicacions informàtiques 
incorporades en l’aplicació Sicalwin. 
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Base 11.- Finalitats de la comptabilitat 

La comptabilitat haurà de permetre el compliment de les següents finalitats: 
 

a) Subministrar la informació econòmica i financera que sigui necessària per a la 
pressa de decisions, tant d’ordre polític com de gestió. 

b) Facilitar informació per determinar el cost i rendiment dels serveis públics. 
c) Proporcionar les dades necessàries per la formació i retiment del Compte 

General, així com dels comptes, estats i documents que hagin d’elaborar-se i 
remetre’s als òrgans de control extern. 

d) Possibilitar l’exercici dels controls de legalitat, financer i d’eficàcia. 
e) Facilitar les dades i la resta d’antecedents que siguin necessaris per 

confeccionar els comptes nacionals de les unitats que composen el sector 
públic de les Administracions Públiques. 

f) Facilitar la informació necessària per la confecció d’estadístiques econòmico-
financeres per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 

g) Subministrar informació útil per a altres destinataris, com associacions i 
institucions, empreses i ciutadania en general. 

 

Base 12.- Criteris d’aplicació comptable dels deterioraments per insolvències 

En aplicació del principi de prudència, s’estimarà un deteriorament de valor a la fi de 
l’exercici pressupostari en funció dels imports pendents de cobrament, tant 
pressupostaris com no pressupostaris, el qual s’aplicarà al compte 490 “Deteriorament 
de valor de crèdits”. Aquest import minorarà el romanent líquid de tresoreria disponible 
de l’Organisme. 
 
El deteriorament de valor dels saldos pendents de cobrament s’aplicarà a tots aquells 
saldos pressupostaris d’exercicis tancats, i als de caràcter no pressupostari, excepte 
aquells que corresponguin a qualsevol administració pública. Els percentatges de 
deteriorament seran els que s’indiquen a continuació: 
 
 

ANTIGUITATS DELS CRÈDITS % 

a) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost al 
que correspon la liquidació (any n), es minoraran en un  25% 

b) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre del pressupost de 
l’exercici n-1, es minoraran en un 75% 

c) Els drets pendents de cobrament liquidats dintre dels pressupost 
l’exercici n-2 i anteriors, es minoraran en un 100% 

 
 
Els percentatges de deteriorament anteriorment esmentats s’aplicaran als saldos 
deutors pressupostaris en funció de la seva antiguitat, independentment dels capítols 
pressupostaris als quals corresponguin. No obstant, si un saldo determinat d’import 
significatiu es considera de difícil cobrament, es podrà comptabilitzar un deteriorament 
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de valor per un import individualitzat de forma separada de l’estimació global pels 
percentatges abans assenyalats. En relació als saldos deutors de caràcter no 
pressupostari, s’estimarà un deteriorament de valor en base a un percentatge calculat 
en funció de les característiques específiques de l’import pendent de cobrament 
existent a la fi de l’exercici. 
 

Base 13.- Criteris d’aplicació comptable de les operacions d’inici i fi d’exercici 

1. Inventari i amortitzacions 
 
L’Institut del Teatre compta amb un Inventari de béns i drets integrat amb el de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb la legislació patrimonial, amb el detall 
individualitzat dels diversos elements de l’immobilitzat que té enregistrats a la seva 
comptabilitat. Aquest Inventari es porta amb l’aplicació informàtica de gestió d’actius 
del programari SICALWIN que es coordina periòdicament amb la informació 
continguda a la Comptabilitat de l’Institut i amb l’inventari general de la Diputació.  
 
Els béns integrats en l’immobilitzat material i immaterial de l’Institut s’amortitzaran 
segons les Normes de reconeixement i valoració de la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local.  
 
El càlcul de les amortitzacions es practicarà per a cada bé, segons els criteris 
determinats en el manual de gestió d’actius del programari SICALWIN “Gestió 
patrimonial: manual de normes i procediments”.  
 
 
2. Periodificacions 
 
A final de l’exercici i a l’objecte de registrar les despeses i els ingressos produïts en 
funció del corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen i no en funció 
del corrent monetari o financer derivat dels mateixos, es realitzaran en la comptabilitat 
financera els assentaments comptables necessaris per tal de reflectir els ajustaments 
escaients. 
 
En particular caldrà realitzar aquest ajust en els següents casos: 
 
� Despeses financeres, donat que la seva meritació de manera habitual no 

coincideix amb l’any natural. 
� Despeses no financeres amb meritació diferent del criteri de reconeixement aplicat 

pressupostàriament (pagues extraordinàries, assegurances etc.) 
 
 
3.- Provisions i contingències 
 
Les provisions constitueixen aquelles obligacions futures, de tipus legal, contractual o 
implícites, en les que hi ha una probabilitat estimada igual o superior al 50% que 
esdevinguin realment. A la fi de cada exercici, en base al corresponent informe de la 
Gerència, s’avaluaran els possibles riscos que ha de fer front l’Institut, l’estimació de la 
probabilitat del seu esdeveniment, així com una estimació de la seva quantia. 
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A la fi de cada exercici, s’estimarà una provisió per transferències i subvencions 
segons un percentatge d’execució històric de les despeses compromeses (fase D). 
Aquest percentatge consistirà en una mitjana d’execució dels darrers tres exercicis de 
les obligacions reconegudes respecte de les despeses compromeses, calculat a nivell 
de capítol pressupostari, corresponents als capítols 4 i 7 del pressupost de despeses. 
 
Així mateix, s’avaluaran els possibles actius o passius contingents, quan s’estimin 
drets o obligacions futurs, respectivament, amb una probabilitat que esdevinguin 
realment inferior al 50%. Tant els actius com els passius contingents no es reflectiran 
en la comptabilitat de l’Institut, però s’informaran de forma detallada en la Memòria del 
Compte General. 
 

TÍTOL II. GESTIÓ DEL PRESSUPOST 
 

CAPÍTOL 1.- CRÈDITS INICIALS 

Base 14.- Crèdits inicials 

1. Són crèdits inicials els assignats a cada aplicació pressupostària en el pressupost  
de l’organisme aprovat definitivament, d’acord amb l’article 8.1 de l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos 
de les entitats locals. 
 
2. El crèdit definitiu vigent en cada moment, vindrà determinat pel crèdit inicial 
augmentat o disminuït com a conseqüència de modificacions pressupostàries. 
 

Base 15.- Estructura pressupostària 

L’aplicació pressupostària, l’expressió xifrada de la qual constitueix el crèdit 
pressupostari, està definida per la conjunció de les classificacions orgànica, per 
programes i econòmica. 
 

CAPÍTOL 2.- VINCULACIÓ JURÍDICA 

Base 16.- Nivells de vinculació jurídica 

1. Els nivells de vinculació de les aplicacions pressupostàries serà a nivell de capítol 
respecte a la classificació econòmica: 
 

a) Classificació orgànica: 1 dígit.  
b) Classificació per programes de despesa: 1 dígit (àrea de despesa). 
c) Classificació econòmica: 1 dígit (capítol). 

 
2. Les excepcions a la regla general són les següents: 
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a) Les despeses relatives a “atencions protocol·làries i representatives (econòmic 
22601), el nivell de vinculació en la classificació econòmica serà a 5 dígits 
(subconcepte). 

 
En les despeses de dietes i desplaçaments, tant de personal directiu com no directiu, 
el nivell de vinculació en la classificació econòmica serà a 2 dígits (article 23 
“Indemnitzacions per raó del servei”).  

b) Les subvencions recollides nominativament al pressupost, tant per a 
operacions corrents (capítol 4) com per a operacions de capital (capítol 7), el 
nivell de vinculació serà la pròpia aplicació pressupostària. 

c) Els crèdits generats per la incorporació de romanents podran utilitzar crèdit de 
la bossa de vinculació però no podran cedir-ne. 

d) L’increment de la despesa provinent d’una generació de crèdit no ampliarà la 
consignació de la bossa de vinculació.  

 
3. El control comptable de les despeses es farà sobre les aplicacions pressupostàries i 
el fiscal sobre el nivell de vinculació. 
 
4. Es podran crear noves aplicacions pressupostàries sense aprovar una modificació 
del pressupost, sempre que es trobin dins d’una bossa de vinculació ja existent. 
 
 

CAPÍTOL 3.- MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST 
 

Base 17.- Normes generals 

1. El pressupost de despeses de l’Institut del Teatre pot ser modificat per raó de: 
 

a) Incorporació de romanents de crèdit 
b) Transferències de crèdit 
c) Crèdits extraordinaris 
d) Suplements de crèdit 
e) Generació de crèdits per ingressos 
f) Baixes per anul·lació 

 
2. El procediment a seguir per a la tramitació i aprovació pels òrgans competents de 
les modificacions del pressupost s’ajustarà a allò previst a la circular sobre 
modificacions de crèdit de la Diputació de Barcelona dictada a l’efecte i a les presents 
bases. 
 
En qualsevol cas, per donar curs a una proposta de modificació de crèdit es requerirà 
acreditar, com a mínim, els extrems següents:  
 
� Motivació clara i suficient de la necessitat de la modificació  
� Destinació específica de la nova consignació  
� Si es coneixen o se’n proposen, quins són els recursos que l’han de finançar.  
� Impossibilitat d’ajornar la despesa a l’exercici següent. 
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3. Qualsevol expedient de modificació de crèdits ha de ser informat per part de la 
Intervenció delegada. 
 
4. Les modificacions del pressupost, l’autorització de les quals sigui competència del 
Ple, entraran en vigor l’endemà de publicar-se els acords definitius que les aproven i el 
resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Les modificacions autoritzades per la Presidència de l’Organisme seran executives des 
del moment de la seva aprovació.   
 
La comptabilització de les modificacions del pressupost s’efectuarà a partir del moment 
en què esdevinguin executives. 
 
5. En el supòsit que la modificació de crèdit alteri las previsions de l’Annex 
d’Inversions, caldrà que de forma simultània (en el cas de modificacions aprovades pel 
Ple) o immediatament posterior (en el cas de la resta de modificacions), s’insti la 
modificació dels esmentats instruments.  
 

Base 18.- Incorporació de romanents de crèdit 

1. Els romanents de crèdit dels exercicis anteriors s’incorporaran al pressupost de 
despeses de l’exercici corrent d’acord amb els diferents supòsits establerts en l’article 
182 del TRLRHL. 
 
2. Les modificacions per incorporació de romanents es tramitaran un cop aprovada la 
liquidació del pressupost. Amb caràcter excepcional, però, s’autoritza la incorporació 
de romanents de crèdit abans de l’aprovació de la liquidació del pressupost, sempre 
que corresponguin a compromisos ja adquirits o a despeses urgents, i previ informe de 
la Intervenció delegada, la qual comprovarà l’existència dels corresponents recursos 
financers, i quedarà autoritzada a efectuar les retencions de crèdit necessàries per 
garantir l’equilibri pressupostari. 
 
3. En qualsevol cas, la incorporació de romanents estarà condicionada al fet que 
estiguin vigents els terminis d’execució i/o justificació de la despesa a incorporar, i en 
cas de ser necessari, requerirà l’aprovació prèvia o simultània de la seva pròrroga.  
 
4. L’òrgan competent per aprovar la incorporació de romanents és la Presidència de 
l’Institut del Teatre. 
 

Base 19.- Transferències de crèdit 

1. Transferència de crèdit és aquella modificació del pressupost de despeses 
mitjançant la qual, sense alterar-ne la quantia total, s’imputa l’import total o parcial d’un 
crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 
 
2. Les transferències de crèdit resten subjectes a les limitacions establertes en l’article 
41 del Reial Decret 500/1990, com ara que no es poden minorar els crèdits 
incrementats per incorporació de romanents, suplements de crèdit, i/o transferències 
positives, ni es poden incrementar els crèdits pressupostaris que prèviament havien 
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estat objecte de transferències negatives. Aquestes limitacions no afectaran els crèdits 
d'aplicacions pressupostàries de capítol 1, ni a les transferències motivades per 
reorganitzacions administratives aprovades pel Ple de la Diputació.  
 
3. L’autorització de les transferències de crèdit, és competència de la Presidència de 
l’Institut del Teatre.  
 

Base 20.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

1. Són crèdits extraordinaris aquelles modificacions del pressupost mitjançant les quals 
s’assigna crèdit per realitzar una despesa específica i determinada, no considerada 
inicialment, que no es pot demorar a l’exercici següent. 
 
2. Són suplements de crèdit les modificacions del pressupost mitjançant les quals 
s’assigna crèdit per realitzar una despesa específica i determinada, quan el crèdit 
previst resulta insuficient i no pot ser objecte d’ampliació. 
 
3. L’expedient de modificació del pressupost consistent en crèdits extraordinaris o 
suplements de crèdit s’haurà d’acompanyar, d’una memòria justificativa amb el 
contingut previst a l’article 37.2 del RD 500/1990,  signada per la Gerència.   
 
4. L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Diputació, a proposta de 
la Junta de Govern de l’Organisme. 
 

Base 21.- Generacions de crèdit 

1. Són generacions de crèdit les modificacions que suposen un increment del 
pressupost de despeses com a conseqüència de la realització d’ingressos de 
naturalesa no tributària derivats de les operacions previstes a l’art. 181 del TRLRHL.  
 
2. En l’expedient de modificació per generacions de crèdit s’haurà d’acreditar el 
compliment dels requisits establerts a l’art. 43 i 44 del RD 500/1990 i que els ingressos 
previstos al pressupost vinguin efectuant-se amb normalitat, llevat d’aquells que tinguin 
caràcter finalista. 
 
3. L’autorització per aprovar generacions de crèdit al pressupost correspon a la 
Presidència de l’Institut del Teatre, llevat que es produeixin per l’alienació de béns 
immobles, que correspondrà als òrgans de govern de la Diputació de Barcelona. 
 

Base 22.- Baixes per anul·lació 

1. Baixa per anul·lació és la modificació del pressupost de despeses que suposa una 
disminució total o parcial en el crèdit assignat a una aplicació pressupostària. 
 
2. L’expedient de modificació del pressupost consistent en una baixa per anul·lació 
haurà d’incorporar la indicació de què la reducció no pertorba el servei afectat, en 
compliment d’allò previst a l’article 50 del Reial Decret 500/1990. 
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3. La competència per aprovar les baixes per anul·lació de crèdits correspon al Ple de 
la Diputació, a proposta de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre. 
 

Base 23.- Quadre resum de les modificacions del pressupost 

Els aspectes més característics de cada tipus de modificació es detallen als quadres 
resum següents: 
 

INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT 

REQUISITS FINANÇAMENT COMPETÈNCIA TRAMITACIÓ 

Existència de 
recursos financers 
suficients 

Romanent líquid de 
tresoreria i ingressos 
afectats 

Presidència de 
l’Institut del Teatre Circular Diputació 

 
 

TRANSFERÈNCIES  DE CRÈDIT 

REQUISITS FINANÇAMENT COMPETÈNCIA TRAMITACIÓ 

Crèdit insuficient 

Transferències des 
d’altres aplicacions 
pressupostàries de 
despeses 

Presidència de 
l’Institut del Teatre 

En el supòsit de 
Ple, igual que el 
Pressupost 
 
En cas contrari 
segons normativa 

 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 

REQUISITS FINANÇAMENT COMPETÈNCIA TRAMITACIÓ 

Despesa no 
ajornable 
- 
No hi ha crèdit  
(crèdits 
extraordinaris) 
 o 
el crèdit previst 
resulta insuficient  
(suplements de 
crèdit) 

Romanent de 
tresoreria 
- 
Nous o majors 
ingressos recaptats 
- 
Anul·lacions o 
baixes de crèdits 
- 
Operacions de crèdit 

Ple 
Igual que el 
Pressupost 
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GENERACIONS DE CRÈDITS 

SUPÒSITS REQUISITS COMPETÈNCIA TRAMITACIÓ 

Ingressos de 
naturalesa no 
tributària: 
a. Aportacions o 
compromisos en ferm 
d’aportació de 
persones físiques o 
jurídiques per a 
finançar despeses 
b. Alienació béns 
immobles 
c. Prestació serveis 
d. Reembossaments 
préstecs. 

Reconeixement del 
dret o compromís 
ferm d’aportació:  
supòsits a) i b) 
 
Efectiva recaptació 
dels drets:  
supòsits c) i d) 

En el supòsit b) 
quan l’import 
excedeix del 10% 
recursos ordinaris 
pressupost: Ple 
- 
En la resta de 
supòsits: 
Presidència de 
l’Institut del Teatre 

En el supòsit de 
Ple, igual que el 
Pressupost 
- 
En cas contrari 
segons 
normativa 

 
 

BAIXES PER ANUL·LACIÓ 

REQUISITS FINANÇAMENT COMPETÈNCIA TRAMITACIÓ 

Per al finançament de 
romanents de 
tresoreria negatius o 
de crèdits 
extraordinaris i 
suplements de crèdit 

            -- Ple 
Igual que el 
Pressupost 
 

 
 

TÍTOL III. GESTIÓ DE LA DESPESA 
 

CAPÍTOL 1.- FASES DE LA DESPESA 
 

Base 24.- Consideracions generals 

1. La gestió del pressupost de despeses es durà a terme mitjançant les fases de 
retenció de crèdit (RC) (opcional), autorització de despesa (A), disposició o compromís 
de despesa (D), reconeixement d’obligacions (O), ordenació de pagaments (P) i 
pagament efectiu. 
 
2. La tramitació de qualsevol fase de despesa haurà de ser: 
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2.1) Iniciada per l’administració de l’Institut del Teatre utilitzant el document 
comptable adequat, vetllant per tal que existeixi crèdit pressupostari suficient i 
que el proposat és l’adient a la naturalesa de la despesa. 

2.2) Proposada per la Gerència i la Direcció General o càrrec equivalent 
responsable del crèdit afectat. 

2.3) Aprovada per l’òrgan competent en cada cas, d’acord amb les 
competències previstes en els Estatuts vigents i en la refosa sobre 
delegacions de competències de la Diputació. 
Es tramitaran en forma anàloga les propostes d’anul·lació o modificació de 
qualsevol fase de la despesa.  

 
3. Els documents comptables que recullen les fases de la gestió del pressupost, es 
tramitaran adequadament  i es conservaran en el seu arxiu. 
 
4. Els documents comptables podran tenir caràcter pluriennal i multiaplicació, segons 
que afectin a més d’un exercici, més d’una aplicació i/o a més d’un creditor.  
 
5. D’acord amb els principis d’especialitat i limitació, els crèdits per despeses s’han de 
destinar exclusivament a la finalitat específica pel qual hagin estat autoritzats, tenint 
caràcter limitatiu i vinculant. 
 
D’acord amb el principi de temporalitat, amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses 
de cada pressupost només poden contreure’s obligacions derivades de despeses que 
es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari. 
 

Base 25.- Tràmit d’expedients relatius a retencions de crèdit, autoritzacions i 
disposicions de despesa 

1. Aquests expedients estaran integrats, d’una banda, per documents comptables i, de 
l’altra, per la resta de documents necessaris en suport paper. Als actes administratius 
que conformin l’expedient s’hi haurà d’incorporar necessàriament la indicació del 
número de document comptable associat.  
 
2. Als efectes del tràmit de fiscalització, l’expedient no s’entendrà complet fins a la data 
de recepció del darrer document, justificant o informe que en formi part. 
 
3. De forma opcional, i en qualsevol moment anterior a la tramitació administrativa d’un 
o diversos expedients de despesa, es podrà efectuar una retenció de crèdit a fi de 
reservar la consignació pressupostària corresponent sense necessitat de cap acte 
administratiu aprovatori.  
 
 

Base 26.- Tràmit d’expedients relatius a reconeixement d’obligacions i ordenació 
de pagaments 

1. La tramitació dels documents comptables O, DO o ADO requeriran la prèvia  
conformitat per part del responsable de gestionar la despesa, conformitat que haurà de 
fer-se constar en la factura, factura rectificativa o document justificatiu de despesa, o 
en qualsevol altra forma que deixi constància d’aquest fet a l’expedient. 
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Per tal de poder donar compliment als terminis de pagament previstos a la circular 
sobre terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i els seus criteris d’aplicació, 
i en tot cas, als previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada pel 
Reial Decret Llei 4/2013, i per l’article 216 del TRLCSP, caldrà que es tramiti el 
corresponent document comptable no més tard dels 10 dies naturals següents a  
l’entrada al Registre general, sempre que això sigui possible. 
 
2. El reconeixement d’obligacions sempre és objecte d’aprovació, ja sigui de forma 
individual o per relació. 
 
L’òrgan competent per aprovar el reconeixement de les obligacions i ordenar el 
pagament és la Presidència de l’Institut del Teatre o persona en qui delegui, de 
conformitat amb la lletra d) de l’article 14 dels Estatuts de l’Organisme. Aquesta funció 
ha estat delegada en la Gerència per decret núm. 933/13, de data 19 de setembre de 
2013.   
 

Base 27.- Fases de despesa no subjectes a aprovació. 

No caldrà aprovació en les següents operacions de gestió pressupostària: 
 

a) Els documents comptables RC que no siguin conseqüència d’un acte 
administratiu. 

b) Els documents comptables A, D o AD per contractes de tracte successiu 
aprovats en exercicis anteriors, quan no existeixi variació de preus, o quan les 
variacions corresponguin a preus subjectes a autorització administrativa, a 
revisió de preus o altres fórmules previstes en el contracte que no permetin cap 
discrecionalitat, ni presentin cap dubte. 

c) Els documents comptables A, D, o AD que reflecteixin fidelment compromisos 
de despesa futura o pluriennal aprovats en exercicis anteriors. 

d) Altres supòsits previstos específicament en aquestes bases o derivats d’un 
imperatiu legal. 

 
 

Base 28.- Acumulació de fases 

1. Un mateix acte administratiu pot abastar les fases A i D d’execució del pressupost 
de despeses en els supòsits següents:  
 

a) Contractes menors. 
b) Contractes complementaris (sempre que la seva execució es confiï al 

contractista del contracte principal). 
c) Procediments negociats que per raons tècniques, artístiques o relacionades 

amb drets d’exclusiva només es puguin encomanar a un únic empresari. 
d) Contractació centralitzada, en els supòsits previstos en la normativa d’aplicació. 
e) Contractes basats en un acord marc. 
f) Subvencions directes. 
g) Altres casos previstos en aquestes bases o que es derivin de la normativa 

d’aplicació. 
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2. Es poden acumular les fases A, D i O d’execució del pressupost de despeses en els 
supòsits següents: 
 

a) Contractes menors, que d’acord amb les presents bases, no requereixen de 
resolució administrativa prèvia. 

b) Contractes basats en un acord marc, que d’acord amb les presents bases, no 
requereixen de resolució administrativa prèvia. 

c) Nòmina del personal. 
d) Prestacions socials del personal que es paguin a un tercer. 
e) Pagaments de les quotes a la Seguretat Social del personal. 
f) L’aplicació pressupostària dels justificants satisfets mitjançant bestreta caixa 

fixa. 
g) Els pagaments a becaris tramitats de conformitat amb allò previst a la base 

30.8. 
h) Altres casos previstos en aquestes bases o que es derivin de la normativa 

d’aplicació. 
 
3. L’òrgan competent per aprovar una despesa amb acumulació de fases serà el que 
ho sigui per la darrera fase acumulada, d’acord amb els Estatuts vigents i la refosa 
sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, i 
les bases d’execució del pressupost. 
 
 
 

CAPÍTOL 2.- ESPECIFICITATS DEL TRÀMIT DE CERTES DESPESES 
 

Base 29.- Particularitats referents a despeses corrents i d’inversió 

1. Anuncis i publicacions oficials:  
 
a) Anuncis oficials  
 
Els anuncis oficials de caràcter administratiu que l’Organisme hagi de publicar en els 
diferents diaris oficials o en mitjans de comunicació escrita es gestionaran a través del 
Servei del Butlletí oficial de la Província i altres Publicacions Oficials. 
 
b) Publicacions oficials: Adquisicions i subscripcions 
 
No es podran realitzar despeses relatives a l’adquisició o subscripció de publicacions 
oficials (butlletins o diaris oficials), atès que la Diputació de Barcelona ja està oferint 
els textos íntegres d’aquestes publicacions, així com els seus continguts catalogats i 
actualitzats al dia, mitjançant el portal del “Cercador d’Informació de Diaris Oficials”, el 
qual  es pot consultar a la web pública i a la intranet corporatives. 
 
2. Pàgines “web” 
 
Les despeses relatives a la implantació i desenvolupament de webs seran 
conformades per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
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3. Subscripcions a premsa i revistes i contractació de l’accés a bases de dades 
 
Les subscripcions a premsa i revistes podran efectuar-se d’acord amb les normes 
establertes al TRLCSP pels contractes menors, sempre que per la seva quantia no 
estiguin subjectes a regulació harmonitzada.  
 
4. Marques, patents, models d'utilitat i altres modalitats de registre 
 

Les noves sol·licituds de registres de marques, patents i altres modalitats de 
registre, les posteriors renovacions, així com les oposicions a registres que 
presentin alguna similitud amb els que l’Institut del Teatre en té la titularitat, 
s’hauran de tramitar a través de Gerència o la Direcció General.   

 
5. Beques de col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de l’Institut del Teatre 

 
Per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració per part de l’Institut 
del Teatre, s’atendrà al que disposen les bases generals per a la convocatòria i 
atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l’àmbit de la Diputació 
de Barcelona i dels seus organismes autònoms.   
 
En el cas de beques formalitzades mitjançant conveni amb universitats públiques, 
col·legis professionals o universitats o escoles privades, cal que als instruments 
reguladors d’aquesta col·laboració hi consti explícitament quina entitat serà la 
responsable d’efectuar el pagament al becari per tal que siguin practicades les 
retencions que corresponguin a compte de l’IRPF, així com les cotitzacions a la 
Seguretat Social. L’Institut del Teatre es reserva la facultat de comprovar en 
qualsevol moment aquest compliment en el cas que sigui l’altra entitat signatària 
del conveni la que assumeixi aquestes obligacions. 
 
A tots els efectes, tindran la consideració de subvenció dinerària les dotacions 
econòmiques que l’Institut del Teatre faci efectives en concepte de premis i en 
concepte d’ajuts econòmics en forma de beques a estudiants per al finançament 
dels seus estudis i dels seus projectes d’investigació, que siguin atorgats 
mitjançant concurrència competitiva amb convocatòria pública. 
 

6. Tramitació de les inversions 
 
Es consideraran despeses imputables al capítol 6 (inversions) les destinades a la 
creació d’infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa 
inventariable necessaris pel funcionament dels serveis i les altres despeses que 
tinguin caràcter amortitzable. 
 
Seran imputables als crèdits del capítol 6 les despeses originades per l’adquisició dels 
béns a que es refereix el paràgraf anterior, que compleixin alguna de les 
característiques següents: 
 

a) Que no siguin béns fungibles. 
b) Que tinguin una durada previsiblement superior a l'exercici pressupostari. 
c) Que siguin susceptibles d'inclusió en inventari  
d) Que siguin despeses que previsiblement no siguin reiteratives  
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En el moment d’efectuar la proposta de reconeixement de l’obligació mitjançant  
document comptable "O", s'haurà d’incorporar obligatòriament el codi d’actiu de 
l’Inventari en els següents casos: 
 

a) Operacions pressupostàries de capítol 6. Actiu real.  
Si l'actiu no existeix caldrà donar d'alta a l'inventari. 
 

b) Operacions pressupostàries de capítol 6. Actiu en curs 
En el cas de contractes d’obres o altres inversions amb pagament contra certificació, 
caldrà donar d’alta el projecte i assignar el corresponent codi d’actiu de l’inventari.  
 
c) L’Institut del Teatre comunicarà a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària totes 
aquelles operacions que afectin al patrimoni.   
 
7. Indemnitzacions per raó del servei i despeses de protocol. 
 

Les despeses per dietes i indemnitzacions del personal es regularan 
d’acord amb les instruccions sobre indemnitzacions per raó del servei 
vigents.  
 

Pel que fa a les indemnitzacions per raó del serveis seran susceptibles d’aplicació les 
previsions contingudes a l’art. 27.1.c del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei, a les activitats docents del personal de l’Institut del 
Teatre, els destinataris de les quals siguin empleats de les administracions públiques, 
que reuneixin les condicions de col·laboració amb caràcter no permanent ni habitual, 
amb la limitació horària de 75 hores any, i d’acord amb els criteris establerts al decret 
de la Presidència núm. 1327/14, de 30 de desembre així com a la instrucció per a la 
regulació de les activitats docents no reglades de l’Institut del Teatre, aprovada per la 
Junta de Govern d’aquest organisme en data de 20 de juliol de 2016. 

 
Pel que fa referència a les despeses de protocol i representació s’aplicaran les 
instruccions sobre despeses de protocol i representació. 
 
8.  Bestretes de personal 
 
Es podrà concedir als empleats de l’Institut del Teatre, en situació de servei actiu i 
d’alta en la nòmina, amb càrrec al seu pressupost, i en els termes regulats en els 
vigents acords de condicions de treball, una bestreta sense interès a compte de les 
retribucions a percebre.  
 
Atès que la percepció d'una bestreta reintegrable sense interès suposa l'obtenció d'un 
rendiment del treball en espècie, aquesta estarà subjecta a l'IRPF i inclosa en la 
cotització a la Seguretat Social. 
 
Aquestes bestretes es comptabilitzaran com operacions pressupostàries dels 
econòmics 830 i 831 segons si el termini de devolució es d’un any o superior 
respectivament, les quals tindran caràcter d’ampliables. 
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9.  Participació en fires i organització d’activitats externes, amb repercussió econòmica  
 
La participació en fires o l’organització d’activitats de qualsevol mena que 
transcendeixin l’àmbit intern, caldrà que sigui autoritzada per la Presidència de l’Institut 
del Teatre, i la proposta de decret d’autorització inclourà un pressupost desglossat on 
consti el detall estimatiu de totes les despeses previstes, les quals posteriorment es 
tramitaran pels procediments i amb l’aprovació que correspongui en funció de la seva 
naturalesa i quantia. 
 
Per excepció, es podran aplegar en una mateixa proposta de decret d’autorització les 
diferents edicions o repeticions d’activitats de format, contingut i finalitat similars que 
es proposi celebrar en el decurs d’un mateix exercici. 
 
En qualsevol dels dos casos i per tal de garantir l’existència de crèdit pressupostari, de 
forma simultània, s’autoritzarà el crèdit pel total de la despesa estimativa, que es 
tramitarà mitjançant un document comptable A amb càrrec a l’econòmic pressupostari 
226.06, si es tracta d’activitats formatives o 226.09 per a activitats culturals. No obstant 
això, es poden obrir subconceptes específics en aquells supòsits en els que les 
activitats comptin amb finançament d’altres entitats públiques o privades (comptin amb 
finançament afectat) o quan per la seva rellevància o singularitat, sigui aconsellable 
una aplicació pressupostària diferenciada.  
 
Si l’activitat comporta despeses de caràcter inventariable (capítol 6) caldrà que en el 
decret d’autorització es faci referència a aquest fet, amb l’import aproximat, i les 
aplicacions pressupostàries a les que s’imputaran aquestes despeses. 
 
El caràcter estimatiu d’aquesta autorització de crèdit, fa que es consideri implícitament 
aprovat qualsevol increment o decrement que no superi el 50 % del pressupost inicial.  
 
Quan la despesa estimativa prevista sigui inferior als 1.500 €, no serà necessari 
l’autorització prèvia del crèdit. 
 
10. Finançament extern de projectes 
 
Els procediments de gestió de l’execució de projectes amb finançament extern en els 
que l’Institut del Teatre actuï com a líder o gestor dels fons seran objecte de la següent 
tramitació: 
 
Es requerirà un acte administratiu previ a la presentació de la sol·licitud de 
finançament o altre instrument de participació, que serà aprovat per la Presidència de 
l’Institut del Teatre, i on es faran constar les dades essencials del projecte, així com les 
obligacions a assumir per l’Organisme en l’execució del projecte. Entre aquestes 
previsions haurà de constar, necessàriament, les obligacions econòmiques de les 
parts i els recursos materials i/o personals que es destinaran al projecte. Aquest acte 
administratiu serà identificat amb un número d’expedient que es consignarà en tots els 
actes que se’n derivin. 
 
Notificada la concessió de la subvenció, caldrà que aquesta sigui acceptada mitjançant 
decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, en la forma i terminis establerts per 
l’organisme concedent. En la resolució constaran les diferents fonts de finançament del 
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projecte, amb les eventuals plurianualitats, i si s’escau, la proposta de conveni a signar 
en el supòsit que s’hagi de formalitzar la col·laboració a través d’aquest instrument. 
Aquesta resolució haurà d’anar acompanyada del corresponent document comptable A 
d’autorització de la despesa per l’import que l’Organisme assumeix en el projecte. 
 
La documentació justificativa de la subvenció s’haurà d’ajustar a allò determinat per 
l’organisme concedent. Totes les factures i altres documents justificatius estaran 
identificats amb el mateix número d’expedient consignat a l’inici. 
 
Finalitzat el projecte i justificades les despeses que ha comportat la seva execució a 
l’organisme concedent, es procedirà a aprovar, per part de la Presidència de l’Institut 
del Teatre, la liquidació del projecte, amb reintegrament dels imports no aplicats en 
supòsits de finançament avançat.   
 
11. Serveis d’agència de viatges 
 

L’encàrrec de serveis de viatges i allotjaments de personal de la l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, es podran contractar amb alguna de les empreses que 
formen part de l’Acord Marc vigent de l’Institut del Teatre.  

 
12. Cessió de drets d’un pagament 
 
El tràmit per a la cessió de drets de pagament, s’ajustarà a allò disposat a la circular 
de la Diputació de Barcelona. 
 
13. Col·laboracions docents 
 
D’acord amb l’art. 304 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es podran realitzar 
activitats docents dins de l’àmbit de l’Institut del Teatre en forma de cursos de 
formació, de perfeccionament del personal, de seminaris, col·loquis, conferències o 
col·laboracions o altra activitat similar, per persones físiques, d’acord amb els requisits 
i limitacions que s’estableixin. 
 

Base 30.- Convenis de col·laboració 

1. L’Institut del Teatre podrà signar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, 
pública o privada, com a fórmula de gestió de qualsevol de les seves competències, 
llevat que el seu objecte estigui inclòs en els contractes regulats al text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
 
La formalització de convenis ha de millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la 
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats d’utilitat 
pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
A tal efecte serà necessari que el corresponent expedient incorpori una memòria 
justificativa on s’analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic i el 
caràcter no contractual de l’activitat en qüestió. 
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2. La seva tramitació es farà de conformitat amb allò previst a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
3. Els convenis de col·laboració hauran de tenir per objecte el desenvolupament 
material conjunt de projectes i/o activitats inclosos dins l’àmbit de competències i 
interessos propis de les parts signants, i la consecució de finalitats d’interès comú. 
 
En ells es nomenaran òrgans col·legiats de seguiment i/o direcció integrats per 
representants de les entitats signatàries. 
 
4. Els convenis han de tenir una durada determinada que no pot ser superior a quatre 
anys. 
 
En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini es podrà acordar la seva 
pròrroga de forma expressa per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva 
extinció. 
 
5. Entre les obligacions de les parts s’hi podran incloure previsions de caràcter 
econòmic per al finançament del projecte i/o activitat, i es podrà preveure que el 
compliment dels objectius de col·laboració previstos així com l’adequada aplicació dels 
fons econòmics a la seva consecució, es verifiqui mitjançant un informe emès per 
l’òrgan de seguiment i/o direcció, o bé mitjançant un informe tècnic d’una de les parts, 
on consti la conformitat de les altres parts. En qualsevol dels dos casos, aquests 
informes incorporaran informació econòmica suficient que permeti identificar les 
despeses i els ingressos vinculats al desenvolupament de l’actuació. 
 
6. Els convenis que incloguin compromisos financers han de ser financerament 
sostenibles, i els que els subscriguin han de tenir capacitat per finançar els assumits 
durant la vigència del conveni. 
 
Les aportacions financeres que es comprometin a efectuar els signants no poden ser 
superiors a les despeses derivades de l’execució del conveni. 
 
7. Els convenis subscrits els compromisos econòmics dels quals superin els 600.000 
euros, s’hauran de remetre electrònicament a la Sindicatura de Comptes i a la 
Generalitat de Catalunya, si s’escau.  
 
Així mateix també s’hauran de comunicar les modificacions, pròrrogues o variacions de 
terminis, alteració dels imports dels compromisos econòmics assumits i l’extinció dels 
convenis indicats.  
 
8. Cal tenir present que els convenis en què la participació de l’Institut del Teatre es 
limiti únicament a efectuar una aportació econòmica, i no existeixi contraprestació del 
seu beneficiari, tindran la consideració de subvencions, es tractaran com a tals, de 
manera que no seran considerats convenis de col·laboració en cap cas. 
 
9. La competència per aprovar convenis de col·laboració correspondrà a l’òrgan que 
s’estableixi en els Estatuts o delegacions de competències. 
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10. La modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, amb caràcter 
general,  l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent addenda.   
 
11. La formalització de convenis no alterarà l’aplicació pressupostària que 
correspongui segons la naturalesa de la despesa. 
 
 

Base 31.- Acreditació d’estar al corrent d’obligacions fiscals i justificació de 
subvencions 

Els perceptors de subvencions atorgades per l’Institut del Teatre justificaran estar al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en la forma 
establerta a l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
d’aplicació a l’Institut del Teatre, de conformitat amb el seu article 1.  
 
L’aplicació dels fons rebuts serà justificada, així mateix, en la forma prevista a 
l’esmentada Ordenança General de Subvencions. 
 
 
 

CAPÍTOL 3.- DESPESES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
 

Base 32.- Marc jurídic general 

Els expedients de contractació es tramitaran amb plena subjecció al text refós de la 
Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre (en endavant TRLCSP), la seva normativa de desenvolupament i la resta de 
normativa de contractació pública estatal i autonòmica que resulti aplicable a 
l’Administració local, així com pels plecs de clàusules administratives generals 
aprovats per la Diputació de Barcelona. 
 
En la tramitació dels expedients de contractació s’han de respectar, entre d’altres, els 
principis de publicitat, transparència, igualtat de tracte, selecció de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, i prohibició del fraccionament dels contractes amb la 
finalitat d’eludir l’aplicació dels procediments d’adjudicació que els corresponguin. 
 
Així mateix, s’haurà de vetllar perquè els contractistes compleixin els requisits legals 
per poder contractar, i perquè els procediments de contractació s’orientin a la 
consecució dels principis d’economia, eficàcia i eficiència en l’aplicació dels recursos 
públics. 
 
 

Base 33.- Particularitats referents a la gestió de certes despeses contractuals 

En la gestió pressupostària de despeses contractuals, caldrà tenir presents les 
especificitats següents:  
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1)       Baixes d’adjudicació 
 
Les anul·lacions dels saldos sobrants que es generin per la diferència entre l’import 
d’adjudicació d’un contracte i el seu import de licitació, es faran mitjançant un 
ajustament de valor negatiu, que s’haurà de tramitar conjuntament i simultàniament 
amb la proposta d’adjudicació. 
 
A l’ajustament de valor s’hi farà constar el mateix òrgan d’aprovació que aprova 
l’adjudicació, així com també cal que aquesta operació comptable figuri en 
l’encapçalament de la proposta. 
 
 
2)       Reajustament d’anualitats 
 
Quan per retard en el començament de l’execució del contracte sobre el previst en 
l’inici de l’expedient de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues, 
modificacions o qualsevol altra raó d’interès públic degudament justificada, es 
produeixi un desajustament entre les anualitats establertes en el plec de clàusules 
administratives particulars, i les necessitats reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de 
contractació ha d’acordar el reajustament d’anualitats pertinent.  
 
 
3)       Pròrrogues i endarreriments 
 
Els contractes administratius, podran ser objecte de pròrroga, quan s’hagi previst en 
els seus plecs de clàusules administratives particulars, s’hagi tingut en compte per a la 
determinació de la durada màxima del contracte i s’hagi previst als efectes del càlcul 
del valor estimat del contracte. 
 
La tramitació de la pròrroga requerirà d’aprovació expressa i justificació, i la seva 
comptabilització es farà mitjançant una operació AD en favor de l’adjudicatari, per 
l’import que correspongui al nou període de vigència i amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària adequada. 
 
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora 
respecte el compliment dels terminis establerts en el contracte, s’estarà a allò previst 
en l’article 212 del TRLCSP pel que fa a la potestat de resolució del contracte o 
d’imposició de penalitats, procedint a la seva aprovació. 
 
En cas de demora en el compliment del termini d’execució del contracte, es podrà 
tramitar l’aprovació de la seva ampliació sense penalització, sempre i quan quedi 
acreditada justificadament l’absència de causes imputables al contractista en la 
demora, la necessitat de l’ampliació del termini i la durada prevista d’aquesta. Quan 
procedeixi, i per aplicació de l’article 176 TRLRHL, caldrà ajustar comptablement la 
despesa per adequar-la al nou termini d’execució. 
 
Quan s’hagin de prorrogar contractes de lloguer de béns immobles dels que 
l’Organisme n’és l’arrendatari, caldrà tramitar un acte administratiu d’aprovació de la 
pròrroga i d’autorització i disposició de la despesa per al nou període de l’arrendament.  
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En el supòsit de pròrroga per tàcita reconducció, la seva comptabilització es farà 
mitjançant una operació AD quan aquesta sigui anual, i un RC per l’import de 
l’anualitat quan la pròrroga tàcita sigui mes a mes. 
 
 
4)       Certificacions parcials, finals i liquidació dels contractes d’obres 
 
En els contractes d’obra, per poder tramitar el pagament de les factures, caldrà 
annexar-hi les certificacions d’obra i relacions valorades corresponents. Amb 
l’aprovació del reconeixement de l’obligació, s’entendrà aprovada també la 
corresponent certificació d’obra. 
 
En el termini màxim de tres mesos des de la data de formalització de l’acta de 
recepció, s’aprovarà la certificació final de les obres executades. 
 
Quan d’una certificació d’obra es dedueixi l’existència d’un excés d’amidaments (que 
no podrà ser superior a un 10 % del preu primitiu del contracte IVA exclòs), si el saldo 
de l’operació comptable no és suficient, caldrà tramitar un acte administratiu aprovant 
el seu increment. La tramitació comptable es realitzarà mitjançant l’ajustament de valor 
positiu de les fases A i D, els quals, un cop comptabilitzats, permetran posteriorment 
confeccionar el corresponent reconeixement de l’obligació.  
 
En cas que de la certificació final es dedueixi l’existència d’una economia per a 
l’Administració, caldrà tramitar un acte administratiu aprovatori acompanyat del 
corresponent ajust de valor negatiu de la fase D, cosa que es farà de forma prèvia al 
reconeixement de l’obligació corresponent a la certificació final. 
 
Un cop exhaurit el termini de garantia de l’obra, sempre que l’informe sobre l’estat de 
les obres sigui favorable o, en cas contrari, un cop s’hagi reparat allò construït, es 
procedirà a la liquidació del contracte. 
 
 
5)       Lliurament, recepció i liquidació dels contractes de subministraments i serveis 
 
El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest ha realitzat, d’acord amb els 
termes del mateix contracte i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació. 
S’ha de deixar constància a l’expedient de la data d’entrega o realització de l’objecte 
del contracte. 
 
La constatació del compliment exigeix per part de l’Administració, dins el mes següent 
al lliurament o la realització de l’objecte del contracte, o el termini que estableixi el plec 
de clàusules administratives particulars, l’extensió d’una acta o document de recepció 
en el cas de contractes de subministrament i de serveis per a la redacció de projectes, 
informes i estudis tècnics, o anàlegs, i d’un informe que acrediti la correcta realització 
de les prestacions en el cas dels restants contractes de serveis. 
 
En cas que de la liquidació del contracte es dedueixi l’existència d’una economia per a 
l’Organisme, o un saldo a abonar al contractista, s’ha d’aprovar i notificar al 
contractista la liquidació del contracte, prèvia realització del corresponent ajustament 
de valor de l’operació comptable. 
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En cas que del pagament de l’única o darrera factura del contracte es dedueixi la 
inexistència d’un saldo de liquidació, amb l’aprovació del corresponent reconeixement 
de l’obligació s’entendrà tramitada la liquidació del contracte. 
 
 
6)       Devolució o cancel·lació de garanties 
 
En el termini de dos mesos des de l’acabament del termini de garantia del contracte, 
s’ha d’adoptar i notificar la resolució ordenant la devolució o cancel·lació de la 
garantia. 
 
L’aprovació de la liquidació i de la devolució de la garantia es pot tramitar en un sol 
acte administratiu, sempre que el termini de garantia establert ho permeti. 
 
 
7)       Acords marc 
 
1.   L’Institut del Teatre pot concloure acords marc amb un o diversos empresaris, 
sempre que la utilització d’aquest instrument no sigui abusiva ni pugui restringir la 
competència. Els acords marc fixen les condicions dels contractes derivats, i delimiten 
el número d’empresaris en un o diversos (mínim de tres). 
 
2.   El valor estimat es determina tenint en compte el valor màxim estimat del conjunt 
de contractes previstos durant la durada total de l’acord marc, incloent les eventuals 
pròrrogues i modificacions, tenint en compte els preus habituals del mercat.  
 
3.   Amb caràcter general, la durada dels acords marc no ha de superar un període de 
dos anys, limitant-se la possibilitat de preveure una major durada quan amb això es 
pugui assolir millor la finalitat contractual. 
 
4.   La conclusió d’acords marc requerirà l’elaboració d’una operació comptable de 
retenció de crèdit (RC) o d’autorització (A), per l’import màxim previst per a cadascuna 
de les anualitats a les que s’estengui la seva durada inicial, tot fent constar en la 
descripció de dita operació comptable, la menció “acord marc”, a més del seu objecte.   
 
En el supòsit d’acords marc que hagin estat conclosos en exercicis pressupostaris 
anteriors però continuïn en vigor, caldrà tramitar, en els mateixos termes indicats al 
paràgraf anterior, la corresponent retenció de crèdit o autorització que abasti el termini 
restant fins a exhaurir la seva vigència inicial. 
 
En ambdós casos, la pròrroga de l’acord marc suposarà la tramitació de la respectiva 
retenció de crèdit o autorització coincident amb el període de la pròrroga. 
 
5.   Per a la tramitació de cadascun dels contractes basats en un acord marc amb 
diversos empresaris, que no estableixin tots els termes, el procediment és el següent: 
 
a) Informe justificatiu de la necessitat i la idoneïtat del contracte derivat, concretant 

l’objecte específic a satisfer. 
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b) Consulta a totes les empreses concedint un termini suficient per a presentar oferta. 
De manera degudament justificada en l’expedient, es podrà reduir la consulta a un 
mínim de tres empreses.  

c) Informe de valoració de les ofertes presentades segons els criteris fixats en l’acord 
marc. 

d) Acte administratiu d’aprovació de l’expedient del contracte derivat i d’adjudicació a 
l’oferta econòmica més avantatjosa, amb determinació de totes les prescripcions 
adients per a l’execució del contracte. Juntament amb aquest acte s’ha de tramitar 
la corresponent operació comptable AD. 

e) Formalització del contracte derivat quan superi l’import de la contractació menor.  
f) Tramitació de les factures corresponents mitjançant operacions comptables O. 
 
No obstant, els plecs de l’acord marc poden establir altres procediments d’adjudicació 
dels contractes derivats, en funció de la seva naturalesa, matèria o especialitat.  
 
6. L’adjudicació dels contractes basats en un acord marc amb diversos 
empresaris, que fixin tots els termes, s’ha d’efectuar aplicant els termes fixats en el 
mateix acord marc.  
 
La tramitació comptable dels contractes derivats previstos en aquest apartat es pot 
realitzar mitjançant operacions comptables ADO o DO, depenent si prèviament s’ha fet 
una operació comptable RC o A, respectivament. 
 
7. En els acords marc subscrits amb un únic empresari, només caldrà realitzar 
consulta per escrit si és necessari que aquest completi la seva oferta. 
 
La tramitació comptable dels contractes derivats previstos en aquest apartat es pot 
realitzar mitjançant operacions comptables ADO o DO, depenent si prèviament s’ha fet 
una operació comptable RC o A, respectivament. 
 
8. En els acords marc per al subministrament d’una pluralitat de béns per preus 
unitaris, de forma successiva i supeditada a les necessitats de l’Organisme, d’acord 
amb l’article 9.3.a) del TRLCSP, els albarans degudament conformats per òrgan o 
responsable competent, són mitjà suficient per acreditar la recepció de cada contracte 
derivat. 
 
9. Per a l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, cal establir prioritàriament com a únic criteri el preu. 
 
En qualsevol acord marc, s’ha de procurar obtenir sempre el millor preu, deixant 
constància en l’expedient de les consultes o gestions realitzades. 
 
Les consultes a les empreses i la presentació de les ofertes s’han de fer sempre per 
escrit, sent vàlida la comunicació per correu electrònic. 
 
10 Per tal de facilitar-ne el seguiment, en tots els actes administratius i operacions 
comptables relatius als contractes basats en un acord marc es farà constar la 
referència del número d’expedient assignat a l’acord marc. Aquesta previsió es podrà 
exceptuar només en casos justificats, atenent a la naturalesa de l’acord marc. 
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11. Els contractes basats en un acord marc s’han de formalitzar en la forma i 
termini que estableixin els plecs.  
12. El responsable de l’acord marc exerceix també les funcions de responsable 
dels contractes derivats, tret que en els plecs de l’acord marc se’n designi un altre o 
s’estableixi el criteri per a la seva determinació. 
 
El responsable del contracte ha de supervisar el correcte desenvolupament de la seva 
execució a nivell pressupostari. 
 
Així mateix, el responsable del contracte ha de vetllar perquè l’adjudicació dels 
contractes derivats es faci de manera adequada i objectiva.  
 
13.  Els acords marc no requereixen la tramitació de la liquidació del contracte. No 
obstant, un cop finalitzada la vigència de l’acord marc, cal incloure a l’expedient un 
informe relatiu a la seva execució pressupostària.  
 
14.  L’òrgan competent per a l’aprovació i adjudicació dels contractes basats en un 
acord marc serà qui tingui la competència per raó de la naturalesa jurídica i import del 
contracte. 
 
 
8)   Contractes amb preus unitaris, excepte acords marc 
 
a. En els contractes, excepte acords marc, en què l’objecte es descompon en unitats el 
lliurament o realització de les quals es retribueix en termes de preus unitaris, el 
pressupost sempre té caràcter de màxim, i la gestió de la despesa es regeix per les 
determinacions establertes en els apartats següents. 
 
b. En els contractes en què el nombre d’unitats a proveir o executar sigui determinat, 
cal atenir-se, en cas que hi hagi baixa d’adjudicació, a l’establert al punt 1 d’aquesta 
base. 
 
En els contractes en què el nombre d’unitats a proveir o executar sigui inicialment 
indeterminat, es podrà realitzar la seva concreció en l’adjudicació del contracte, quan 
així es derivi del plec de clàusules administratives particulars. Per a la disposició de la 
despesa caldrà atenir-se a aquesta circumstància i, en el seu cas, a la baixa 
d’adjudicació. 
 
c. 1. En els contractes en què el nombre d’unitats a proveir o executar sigui 
indeterminat, la gestió de la despesa és la següent: 
 
a)    En l’aprovació de l’expedient s’ha de tramitar una operació RC per l’import màxim. 
 
b)    En l’adjudicació del contracte s’ha de tramitar una operació A per l’import 
corresponent. Si de les necessitats a satisfer amb el contracte no es dedueix el 
contrari, s’ha d’aplicar l’eventual baixa de l’oferta seleccionada. 
 
En el cas de tractar-se d’un contracte per lots, s’ha de tramitar una operació A per 
cada lot. 
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2. Durant l’execució d’aquests contractes, pot elevar proposta motivada a l’òrgan de 
contractació per a aprovar l’increment de la despesa, fins al límit del pressupost màxim 
inicialment aprovat, o bé per a saldar els crèdits que ja no quedin afectats a les 
necessitats de l’Organisme, sense que aquestes operacions tinguin la consideració de 
modificació del contracte. Aquests actes administratius s’han de notificar al 
contractista. 
 
3. Si en execució del contracte fos necessari incrementar el pressupost màxim 
inicialment aprovat, caldrà tramitar la corresponent modificació del contracte, la qual 
haurà d’estar prevista en els plecs d’acord amb els requeriments de l’article 106 
TRLCSP i concordants. 
 
4. Els saldos del crèdit compromès que, en finalitzar l’anualitat pressupostària, no 
quedin afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes, no es poden incorporar al 
pressupost de l’exercici següent com a romanents de crèdit, excepte en la part que, en 
el seu cas, sigui necessària per atendre el pagament de prestacions realitzades dins 
l’anualitat. 
 
 
9)   Realització d’obres per la pròpia Administració 
 
Els expedients relatius a l’execució d’obres per la pròpia Administració, es tramitaran 
d’acord amb el que disposa l’art. 24 del TRLCSP. Quan per dur a terme aquest tipus 
d’obra es necessiti la col·laboració d’empresaris particulars, els contractes que se 
celebrin amb aquests tindran la consideració d’administratius especials, i la seva 
contractació s’efectuarà pels procediments establerts a l’art. 138 del TRLCSP. 
 
Aquests tipus d’expedients s’hauran de tramitar proposant una autorització de despesa 
equivalent al pressupost d’execució per contracte de les unitats o partides d’obra que 
realitzaran les empreses col·laboradores, més l’import dels materials de les unitats o 
partides a realitzar per les brigades de la Diputació, més l’IVA corresponent a aquests 
materials. 
 
No obstant l’anterior, als efectes d’inventari aquesta obra es donarà d’alta a l’inventari 
per l’import total dels costos incorreguts en la seva realització, incloses les despeses 
de personal. 
 
 
10)   Tramitació d’emergència 
 
La declaració que un expedient de contractació s’ha de tramitar per procediment 
d’emergència, s’haurà d’efectuar de forma immediata a la producció del fet que la 
justifica, sense que es pugui demorar en el temps, i s’haurà d’acompanyar de la 
corresponent retenció de crèdit per l’import estimat de les despeses a què caldrà fer 
front, o de la documentació que acrediti que s’ha iniciat un expedient de modificació de 
crèdit a l’efecte. 
 
La declaració d’emergència abastarà exclusivament aquelles activitats imprescindibles 
per esmenar la causa que la genera, i tan bon punt hagi desaparegut aquesta causa, 
cessarà l’emergència, de forma que la resta de l’activitat necessària per assolir 
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l’objectiu pretès per l’Administració, però que ja no sigui d’emergència, es contractarà 
seguint els procediments i formes d’adjudicació ordinaris. 
 
 
11)   Facturació i tractament de l’IVA en els reconeixements d’obligacions  
 
1.   Les factures hauran de contenir els requisits establerts en el Reglament que regula 
les obligacions de facturació (Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre). 
Particularment, en els contractes amb preus unitaris, cal comprovar que les factures 
estan convenientment detallades, amb desglossament de les unitats facturades, 
d’acord amb els preus i, en el seu cas, referències prèviament fixats en l’expedient de 
contractació. 
 
Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Institut del Teatre poden 
expedir i remetre factura electrònica. En tot cas,  les entitats a les quals es refereix 
l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i de 
creació del Registre comptable de factures en el Sector públic, estan obligades a l’ús 
de la factura electrònica i a la seva presentació a través del Punt general d’entrada de 
factures electròniques de Catalunya (e.FACT), ja sigui directament o través d’altres 
punts d’entrada que es puguin habilitar. En concret, es tracta de les següents entitats 
que restaran sotmeses a aquesta obligació:  
 
− Societats anònimes. 
− Societats de responsabilitat limitada. 
− Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat 

espanyola. 
− Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en 

els termes que estableix la normativa tributària. 
− Unions temporals d'empreses. 
− Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de 

Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons 
de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o fons de 
garantia d'inversions. 

 
 
Resten excloses de l’obligació de facturació electrònica: 
 
a) les factures d’import fins a 5.000 euros, impostos inclosos; 
 
b) les factures emeses per proveïdors pel lliurament de béns o la prestació de 
serveis a centres de l’Institut del Teatre en l’estranger. 
 
En els plecs de la contractació s’han d’establir les determinacions escaients relatives al 
règim de facturació i pagament, atenent a la normativa de facturació i a les 
característiques específiques de cada contracte. 
 
2.   El tractament fiscal de l’Impost sobre el Valor Afegit, es regirà per la Llei 37/1992 de 
l’Impost sobre el valor afegit, el Reial Decret 1624/1992, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’IVA. El tractament comptable de l’IVA és el que regula l’Ordre 
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HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, per la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
3.   L’Organisme, a partir de la informació entrada en comptabilitat en cada període, 
donarà compliment a les obligacions formals i materials de l’impost amb la confecció 
del model de declaració a presentar i l’ingrés o la petició de devolució, segons sigui el 
cas, del resultat de la declaració. 
 
12)   Responsable del contracte 
 
Els plecs de la contractació, amb caràcter general, han de designar la persona, òrgan, 
càrrec o lloc de treball que exercirà les funcions del responsable del contracte 
previstes en l’article 52 del TRLCSP. En defecte de designació, s’entén que aquestes 
funcions les exerceix el o la cap del centre promotor de la contractació. 
 
El responsable del contracte exerceix les facultats de supervisió i vigilància en la seva 
execució, vetllant perquè, en cas d’incompliment, s’adoptin les mesures adients en 
quant a la resolució del contracte o la imposició de penalitzacions. 
 
 

Base 34.- Criteris de valoració en els procediments oberts i restringits. 

1. Els criteris d’adjudicació han d’estar directament vinculats amb l’objecte del 
contracte donant-se preponderància, amb caràcter general als que puguin ser valorats 
mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació automàtica de 
fórmules. 
 
2. Els criteris hauran d’estar preestablerts amb claredat en els plecs de clàusules 
administratives particulars, evitant descripcions ambigües, equívoques o genèriques, i 
formulats de manera que s’asseguri l’adjudicació a l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
3. Quan només s’utilitzi un criteri d’adjudicació, aquest ha de ser el preu. Quan se 
n’utilitzi més d’un, el preu sempre hi ha de figurar, i ha de tenir un pes important en el 
total de la puntuació. 
 

Base 35.- Contractació menor  

1.      En els contractes menors d’import superior als 5.000 €, (IVA inclòs), cal tramitar 
una proposta de resolució aprovatòria, amb assignació d’un número d’expedient 
individualitzat, junt amb la corresponent operació comptable AD.  
 
Amb caràcter general és aconsellable que en aquests expedients es sol•liciti oferta a 
un mínim de tres empreses amb capacitat d’obrar i que comptin amb l’habilitació 
necessària per a realitzar la prestació. 
 
La proposta de resolució de contracte menor haurà de tenir el contingut mínim 
següent: 
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a) Justificació de la necessitat de la contractació. 
b) Objecte de la contractació. 
c) Import del contracte, amb indicació de l’IVA en partida independent. 
d) Durada, que no pot superar l’any, ni el contracte ser objecte de pròrroga. 
e) Règim de facturació. 
f) Indicació de si s’han demanat diverses ofertes (en cas afirmatiu, detall de les 

mateixes i motivació de l’elecció de l’oferta econòmica més avantatjosa). 
g) Altres determinacions tècniques o administratives escaients. 
h) En cas de contractes d’obres, cal fer constar l’existència de pressupost i, en el 

seu cas, del projecte i demés documentació exigible d’acord amb la normativa 
aplicable. 

 
2.      En els contractes menors d’import inferior o igual als 5.000 €, (IVA inclòs), la 
tramitació de l’expedient només requereix la incorporació de la factura corresponent, i 
la gestió de les fases de despesa es pot acumular mitjançant operacions comptables 
ADO, amb assignació d’un número d’expedient. 
 
Aquesta possibilitat no és aplicable als contractes que tinguin per objecte la redacció 
de projectes i estudis tècnics, i en els que contenen condicions o prescripcions 
específiques d’execució o de seguretat i salut, ja sigui perquè l’objecte ho requereix o 
perquè es consideri convenient, els quals es tramitaran d’acord amb el procediment 
previst a l’apartat 1 sigui quin sigui el seu import. 
 
En el cas que no s’utilitzi aquest procediment abreujat i opti per acumular només les 
fases de despesa AD, es podran tramitar una pluralitat de contractes menors agrupats 
en un únic acte administratiu.  
 
 
3.      En els contractes menors s’ha de deixar constància a l’expedient de la data 
d’entrega o realització de l’objecte del contracte, mitjançant la incorporació dels mitjans 
probatoris adients (albarans, escrits, correus electrònics, informes, etc.). Així mateix, 
quan sigui pertinent, cal deixar-hi còpia dels treballs realitzats, o bé referència suficient 
de localització, per tal de permetre la comprovació material de la despesa. 
 
Als contractes menors d’import superior als 5.000 €,. (IVA inclòs), els documents 
esmentats en el paràgraf anterior s’han d’incorporar a l’expedient, sempre que sigui 
possible. 
 
La conformitat pel responsable en la factura o document anàleg porta aparellada la 
recepció de les corresponents prestacions. 
 
4.      L’ús dels procediments establerts en aquesta base no pot suposar fraccionament 
del contracte. 
 
5.      No es poden efectuar contractes menors de serveis amb persones físiques de 
manera reiterada, els quals puguin donar lloc a una relació laboral encoberta. 
 
La utilització del contracte menor amb la finalitat d’encobrir una relació laboral pot 
donar lloc a la responsabilitat administrativa corresponent. 
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CAPÍTOL 4.- EXPEDIENTS DE RECURSOS HUMANS I NÒMINA 
 

Base 36.- Modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball 

1. S’entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària. En aplicació 
del previst a l’article 90 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 
l’article 126 del reial decret legislatiu 781/1986, de 19 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, la plantilla s’aprova 
conjuntament amb el pressupost.  
 
2. La plantilla comprèn totes les places dotades pressupostàriament, ja estiguin 
ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral o 
eventual, classificades en cossos, escales, subescales, classes i categories.  
 
 
3. La relació de llocs de treball haurà de contenir, almenys, la denominació dels llocs, 
els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin 
adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions.  
 
4. La plantilla i els llocs de treball aprovats podran ser modificats al llarg de l’exercici 
amb les limitacions que s’estableixin en els preceptes bàsics de les Lleis de 
pressupostos generals de l’Estat i altra normativa d’anàloga vinculació.   
 
 

Base 37.- Gestió de la nòmina 

1. L’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball pel Ple de la Diputació es 
considera un acte assimilat a l’autorització de la despesa en concepte de retribucions 
bàsiques i complementàries. 
 
2. La justificació de les retribucions del personal eventual, funcionari, laboral i interí, es 
realitzarà a traves de les nòmines mensuals, que es tramitaran mitjançant document 
comptable ADO a efectes de reconeixement d’obligacions. 
 
3. Conjuntament amb les operacions comptables justificatives de les nòmines s’hi 
adjuntarà una proposta de pagament signada pels responsables corresponents on es 
manifestarà que les nòmines han estat confeccionades d’acord amb la normativa 
vigent i en aplicació dels acords corporatius, que el personal inclòs en la nòmina ha 
prestat els serveis que es retribueixen, i que les variacions retributives produïdes en 
les respectives nòmines estan emparades en les corresponents resolucions 
administratives adoptades per òrgan competent.  
 
4. Per raons de cost i eficàcia, els deutes del personal que no puguin ser recuperables 
mitjançant retenció a la nòmina atès que l’empleat ha deixat de percebre retribucions 
en haver causat baixa a la plantilla, es donaran de baixa quan el seu import sigui 
inferior a 10 €. 
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CAPÍTOL 5.- ALTRES PARTICULARITATS 

Base 38.- Projectes de despesa  

1. Amb la finalitat de facilitar el seguiment de determinades actuacions es podran 
definir projectes de despesa. 
 
2. Tindran la consideració de projectes de despesa: 
 

a) Els projectes d’inversió inclosos a l’annex d’inversions que acompanya al 
Pressupost 

b) Les despeses amb finançament afectat 
c) Qualsevol altra actuació sobre la que l’entitat vulgui efectuar un seguiment i un 

control individualitzat 
 
3. Tots els projectes de despesa estaran degudament codificats per tal de facilitar la 
seva identificació i el seu control pressupostari. 
 
4. A tots els efectes, i particularment a l’objecte de determinar l’òrgan competent per a 
l’aprovació dels projectes d’obra, es considerarà que una inversió està prevista al 
pressupost, quan aquesta figuri inclosa de forma singularitzada a l’annex d’inversions 
que acompanya al pressupost inicial o bé com a conseqüència d’una modificació 
aprovada pel Ple amb posterioritat. 
 
 

Base 39.- Despeses amb finançament afectat 

1.- Les despeses amb finançament afectat hauran de ser objecte necessàriament d’un 
seguiment com a projecte de despesa o d’inversió. 
 
2. Per al càlcul de les desviacions de finançament s’observaran les normes següents: 
 

a) Al llarg de la vida del projecte, les desviacions de finançament es calcularan en 
funció d’un coeficient teòric, definit com la relació entre ingressos i despeses 
previstes. 

b) En el darrer any de la vida del projecte es calcularan les desviacions en funció 
del coeficient real, definit com la relació entre ingressos i despeses reals. 

 
3. En tot cas, es podran efectuar els canvis de finançament que siguin necessaris i 
derivats d’una correcta gestió financera, sempre que no es modifiqui el volum total. En 
el cas de despeses finançades amb préstec, el canvi no podrà afectar a despeses 
corrents. Aquests canvis hauran de ser aprovats per la presidència de l’Institut del 
Teatre.  
 
4. Quan es justifiqui la despesa realitzada d’un projecte i el seu import sigui superior a 
la despesa aplicada en el pressupost de l’any, es considerarà, als efectes del càlcul de 
les desviacions, com a despesa la comptabilitzada en el pressupost de despeses de 
l’any vigent. 
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Base 40.- Despeses pluriennals 

Tenen caràcter pluriennal les despeses que estenen els seus efectes econòmics a 
exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin i comprometin, sempre que la seva 
execució s’iniciï en el propi exercici.  
 
El tràmit i aprovació de despeses plurianuals s’ajustarà a allò disposat a la Llei 
d’Hisendes locals, el RD 500/1990 i a les instruccions sobre compromisos de despesa 
de caràcter pluriennal aprovades per la Diputació de Barcelona.  
 
La imputació pressupostària de les despeses pluriennals s’ajustarà al ritme previst en 
l’execució de la despesa.  
 

Base 41.- Tramitació avançada d’expedients de despesa 

Es podran autoritzar i disposar despeses que s’hagin d’executar íntegrament en 
exercicis futurs, sempre i quan, en el corresponent acte administratiu, consti 
expressament que l’efectivitat de la despesa queda supeditada a la condició 
suspensiva que en el pressupost futur s’hi consigni el crèdit corresponent. 
 
Podran tramitar-se expedients de despesa condicionats a modificacions 
pressupostaries només fins la fase d’autorització de la despesa (fase A) sempre que a 
l’expedient s’acrediti que l‘esmentada modificació es troba en tràmit i es viable. La 
proposta de resolució haurà d’indicar expressament que l’aprovació de l’expedient 
queda condicionada a l’aprovació de modificació de crèdit. 
 
No podran adoptar-se resolucions de disposició o compromís de despesa (fase D) fins 
que estigui aprovada definitivament la modificació de crèdit, llevat de situacions 
d’urgència que hauran de quedar motivades a l’expedient i previ informe favorable de 
la Intervenció General. 
 

Base 42.- Bestretes de caixa fixa  

El tràmit i aprovació de les bestretes de caixa fixa, s’ajustarà a allò disposat al 
TRLRHL.i a la circular de la Diputació de Barcelona sobre bestretes de caixa fixa. 
 



 
 
 

116

TÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS PÚBLICS 
 

CAPÍTOL 1.- FASES DE L’INGRÉS 
 

Base 43.- Compromisos d’ingrés 

1. Quan es tingui coneixement que l’Institut ha de rebre d’una entitat o persona física o 
jurídica, pública o privada, un ingrés per finançar o cofinançar les seves activitats, 
s’haurà de tramitar un compromís d’ingrés. 
 
2. Els compromisos d’ingrés seran comptabilitzats tan  bon punt  es tingui 
coneixement. 
 

Base 44.- Reconeixement de drets 

1. Quan l’Institut del Teatre tingui dret a cobrar una quantitat, ja sigui derivada d’un 
tribut o preu públic, d’una aportació de tercers, d’una alienació de béns o d’una 
operació de crèdit, caldrà reconèixer el dret. 
 
2. El responsables hauran de vetllar perquè les taxes i preus públics siguin recaptats 
en període voluntari. Finalitzat el període voluntari, cas de no ser possible es 
comunicarà a la tresoreria perquè tramiti el seu cobrament en període executiu, 
mitjançant un càrrec a l’Organisme de Gestió Tributària (en endavant ORGT).  
 
3. L’òrgan competent per aprovar el reconeixement i liquidació de tots els drets a favor 
de l’Organisme serà la Presidència de l’Institut del Teatre o persona en qui delegui. En 
l’actualitat aquesta funció està delegada en la Gerència de l’Institut del Teatre. 
 

Base 45.- Anul·lacions de drets 

1. Quan sigui procedent anul·lar un dret reconegut,  es comunicarà a l’administració de 
l’Institut del Teatre, així com la seva motivació; i aquesta en tramitarà l’aprovació i en 
comptabilitzarà l’anul·lació. 
 
2. L’òrgan competent per aprovar les anul·lacions, modificacions o baixes de drets 
reconeguts serà la Presidència de l’Institut del Teatre. Aquest òrgan també serà el 
competent per aprovar modificacions en les seves condicions de pagament, en cas 
d’ajornament o fraccionament. 
 
3. Quan l’anul·lació derivi del procés executiu, les comunicacions provindran de 
l’ORGT, i aniran acompanyades de la documentació justificativa. 
 
4. Quan s'hagin de modificar o anul·lar saldos deutors o creditors de conceptes no 
pressupostaris, se sol·licitarà a l’administració, tot acompanyant la documentació 
justificativa corresponent. L’òrgan competent per a la seva aprovació serà la 
Presidència de l’Institut del Teatre.  
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Base 46.- Ingrés o recaptació 

El cobrament o recaptació dels ingressos es farà habitualment en comptes restringits 
d’ingressos. 
 

Base 47.- Devolució d’ingressos indeguts 

1. En els casos que sigui procedent efectuar una devolució d’ingressos indeguts, els 
es comunicarà a l’administració, adjuntant la documentació justificativa, per tal de 
tramitar la corresponent resolució i aprovar la devolució. 
 
L’òrgan competent per aprovar la devolució d’ingressos indeguts serà la Presidència 
de l’Institut del Teatre. 
 
2. Un cop aprovada, es tramitarà la corresponent ordre de pagament, que serà 
satisfeta per la Tresoreria. 
 

Base 48.- Rectificacions de saldos pendents d’exercicis tancats 

Quan s'hagin de modificar o anul·lar saldos pendents de drets reconeguts d'exercicis 
tancats se sotmetran a l'aprovació de la Presidència de l’Institut del Teatre. Tota 
modificació o anul·lació vindrà acompanyada de la corresponent documentació 
justificativa.  
 
 

CAPÍTOL 2.- GESTIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC 

 

Base 49.- Gestió de taxes i preus públics 

1. Les taxes i preus públics es podran gestionar per autoliquidació; o bé, per 
liquidacions d’ingrés directe, d’acord amb les ordenances fiscals i normativa 
reguladora pròpia de cada exacció. 
 
2. L’òrgan competent per aprovar les liquidacions de taxes i preus públics serà la 
Presidència de l’Institut del Teatre. Actualment aquesta competència està delegada en 
la Gerència. 
 
3. Els cobraments de les taxes i preus públics que es portin a terme hauran de ser 
ingressats en comptes restringits d’ingressos. 
 
4. La recaptació en període executiu dels preus públics s’iniciarà a l’endemà de 
l’acabament del període de pagament voluntari. L’inici d’aquest període determina 
l’exigència dels interessos de demora i el recàrrec executiu, constrenyiment reduït i 
constrenyiment ordinari. 
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TÍTOL V. TRESORERIA 
 

CAPÍTOL 1.- OPERATÒRIA DE FUNCIONAMENT 
 

Base 50.- Instruments de la tresoreria 

1. El dipòsit i moviments de diners de l’Institut del Teatre es farà mitjançant comptes 
operatius d’ingressos i pagaments, oberts a nom de l’Organisme a les entitats 
financeres que es determinin.  
 
2. Per mitjà de la caixa de la Tresoreria es podran efectuar ingressos i pagaments en 
metàl·lic. 
 

Base 51.- Disposició de fons 

1. La disposició de fons situats en els comptes correspondrà a la Tresoreria, previ el 
tràmit d’ordenació dels pagaments per la presidència, o persona en qui delegui, 
exceptuant-se d’aquest tràmit aquelles operacions que tinguin qualificació de 
moviments interns o de traspàs de fons d’un compte a altre. 
 
2. Els xecs, ordres de transferència i, en general, tota la documentació bancària per 
disposar dels fons seran signats conjuntament per la Presidència, la Intervenció 
Delegada i la Tresoreria, o per les persones que legalment els substitueixin. 
 
3. La Tresoreria, prèvia conformitat de la Intervenció delegada, podrà realitzar 
pagaments per via telemàtica quan es tracti de liquidacions d’impostos o de retencions 
a favor de l’Agència Tributària, o del pagament de retencions efectuades en virtut de 
resolució judicial, i sempre que els mitjans utilitzats garanteixin que no es pot modificar 
el destinatari dels fons. 
 

Base 52.- Terminis de pagament 

Els terminis de pagament de l’Institut del Teatre seran els establerts a la Circular sobre 
els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i els seus criteris d’aplicació, i 
en tot cas, amb caràcter general, els previstos al  Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials i la seva modificació en el 
Reial Decret Llei 4/2013 en el capítol II, art. 33. 
 
 

Base 53.- Mitjans de pagament 

1. La Tresoreria utilitzarà normalment el sistema de pagament per transferència 
bancària, si bé queden autoritzats subsidiàriament la resta de sistemes de pagament 
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existents en el mercat financer en cada moment, per aquells supòsits excepcionals 
que es determinin. 
 
2. Igualment, resta autoritzada la utilització de les noves tecnologies i de l’entorn 
internet per realitzar operacions de pagament, com ara la transmissió telemàtica de 
fitxers d’ordres de transferències, o operacions anàlogues, tot garantint el compliment 
dels principis de legalitat i seguretat. 
 

Base 54.- Mitjans de cobrament 

1. Els cobraments es faran normalment en diner de curs legal, xec,  ingrés o 
transferència bancària en comptes de l’Organisme, per domiciliació de rebuts i per 
targeta de crèdit o dèbit. Així mateix, s’admetrà qualsevol altre sistema que autoritzi la 
Presidència de l’Institut del Teatre. 
 
2. Quan un creditor tingui deutes vençuts amb l’Institut del Teatre es podrà efectuar 
d’ofici la corresponent compensació, que s’efectuarà sense moviment de fons. 
 
L’òrgan competent per autoritzar la compensació de deutes és la Presidència de 
l’Institut del Teatre. Actualment aquesta competència està delegada en la Gerència. 
 
3. Resta autoritzada la utilització de les noves tecnologies i de l’entorn internet per 
optimitzar la recaptació dels ingressos, com ara la transmissió telemàtica i posada al 
cobrament de fitxers que continguin remeses de rebuts domiciliats, o qualsevol 
operació anàloga que s’estimi convenient i garanteixi el respecte als principis de 
legalitat i seguretat. 
 

Base 55.- Despeses financeres 

1. Les despeses financeres ocasionades per la gestió ordinària de tresoreria, es 
comptabilitzaran en el moment en què es coneguin. En tot cas aquestes despeses es 
podran pagar mitjançant bestreta de caixa fixa. 
 
2. L’òrgan competent per a l’aprovació de les despeses financeres serà la Presidència 
de l’Institut del Teatre. Actualment aquesta competència està delegada en la Gerència. 
 

 

 

CAPÍTOL 2.- PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS I OPERACIONS FINANCERES 
 

Base 56.- Pla de Disposició de Fons 

1. La Tresoreria podrà elaborarà anualment un Pla de Disposició de Fons, de 
conformitat amb l’article 187 del TRLRHL, l’aprovació del qual correspondrà a la 
Presidència de l’Institut del Teatre. Actualment aquesta competència està delegada en 
la Gerència.  
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2. En el Pla de Disposició de Fons es quantificaran els cobraments i pagaments 
previstos per al conjunt de l’exercici, periodificats per mesos, i recollirà la prioritat de 
les despeses de personal i de les obligacions contretes en exercicis anteriors. 
 

Base 57.- Altres operacions financeres. 

1. La col·locació dels excedents temporals de tresoreria, d’acord el que disposa 
l’article 199 del TRLRHL, serà aprovada per la gerència de l’Institut del Teatre i es 
realitzarà mitjançant la constitució de dipòsits a curt termini o ingressos en comptes 
financers.  
 
2. L’ordenació de la inversió financera temporal es farà a proposta de la Tresoreria, 
previ informe de la Intervenció delegada i aplicant criteris de rendibilitat i seguretat.  
 

 

CAPÍTOL 3.- HABILITACIONS 
 

Base 58.- Habilitacions 

1. Els pagaments per bestreta de caixa fixa i els d’operacions a justificar se satisfaran 
per mitjà d’una habilitació depenent de la Tresoreria. Excepcionalment, quan les 
circumstàncies d’ubicació o d’especificitat ho facin convenient, es podrà crear altres 
habilitacions a proposta de la Tresoreria, a càrrec de persones nomenades per la 
Presidència de l’Institut del Teatre. 
 
 

Base 59.- Pagaments a justificar  

1. Pagaments a justificar:  
 
1.1.- Supòsits d’aplicació dels pagaments lliurats a justificar a l’Institut del Teatre:  
 

En tota ordre de pagament cal que el creditor aporti la documentació necessària 
que li dona dret a percebre la prestació d’acord amb l’autorització i compromís 
previ.  
 
Únicament es podrà utilitzar el procediment de pagaments a justificar per atendre 
despeses pressupostàries quan no sigui possible disposar dels documents 
acreditatius de l’obligació que acompanyen al document comptable per fer-ne el 
pagament.  

 
1.2 .- Tramitació :  
 

a) L’autorització d’un pagament o lliurament a justificar es farà mitjançant 
autorització de la Gerència.  
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b) Totes les despeses s’hauran d’haver realitzat en el mateix exercici en què 
s’hagi lliurat el pagament a justificar i les justificacions es duran a terme pel 
perceptor dins el termini màxim de tres mesos.  

c) Els fons a justificar es lliuraran amb càrrec al compte corrent que l’Institut del 
Teatre disposa per aquest tipus de moviments de fons.  

d) La proposta es tramitarà per mitjà d’un document ADOJ, expedit a favor de 
l’Habilitat de Tresoreria.  

e) Les despeses a justificar s’aplicaran a les aplicacions corresponents.  
 
 

CAPÍTOL 4.- GARANTIES I DIPÒSITS 
 

Base 60.- Ingrés de garanties i dipòsits 

1. La Tresoreria rebrà l’ingrés de totes les garanties i dipòsits que es presentin, tret de 
les garanties provisionals que no es prestin en metàl·lic, les quals es lliuraran 
directament a l’òrgan de contractació que correspongui. 
 
2. Les garanties en metàl·lic i els dipòsits s’hauran de presentar directament a la 
Tresoreria, també es podran presentar mitjançant l’ingrés en un compte corrent 
designat amb aquesta finalitat. 
 
 

Base 61.- Devolució de garanties i dipòsits 

Les devolucions de garanties i dipòsits s’aprovaran en una resolució a l’efecte i 
s’hauran d’efectuar en el termini màxim de dos mesos des de l’acabament del termini 
de garantia. La Tresoreria efectuarà aquestes devolucions tant bon punt rebi la 
comunicació de la resolució corresponent. 
 
L’aprovació de la liquidació d’un contracte i de la devolució de la corresponent garantia 
es pot tramitar en un sol acte administratiu, sempre que el termini de garantia establert 
ho permeti. 
 
En el cas de la devolució de les garanties provisionals derivades de processos de 
contractació, per la seva devolució, s’estarà al que disposa l’article 103 de la TRLCSP i 
en tot cas seran retornades als licitadors que no hagin resultat adjudicataris en el 
termini més curt possible.  
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TÍTOL VI. CONTROL I FISCALITZACIÓ INTERNA 
 

CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

Base 62.- Model de control intern 

1. El control intern de la gestió econòmica de l’Institut del Teatre s’efectuarà per la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona o funcionari en qui delegui, en les 
seves modalitats de funció interventora, funció de control financer i funció de control 
d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'article 213 del TRLRHL i el Reial Decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Públic Local.  
 
2. La funció interventora tindrà per objecte fiscalitzar els actes de l’Institut del Teatre 
que comportin el reconeixement i la liquidació de drets i obligacions de contingut 
econòmic, els ingressos i pagaments que se’n derivin, la recaptació, inversió i 
aplicació, en general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat de verificar que 
la gestió s’ajusta a les disposicions normatives aplicables a cada cas.  
 
L’Institut del Teatre, com a Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, 
adoptarà el model de fiscalització que adopti la pròpia Diputació, essent per aquest 
exercici el de la fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics. 
 
Aquesta fiscalització serà completada per una altra posterior amb caràcter ple exercida 
sobre una mostra representativa, que tindrà com a finalitat verificar que la gestió 
economicoadministrativa s’ajusta a les disposicions aplicables en cada cas i 
determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits, i es farà com 
a part de les funcions de control permanent, dins del control financer. 
 
En relació als ingressos el control previ quedarà substituït per la pressa de raó en 
comptabilitat. 
 
3. El control financer té per finalitat comprovar el funcionament en l’aspecte 
econòmico-financer de les activitats de l’Institut del Teatre. Aquest control tindrà per 
objecte informar sobre l’adequada presentació de la informació financera, del 
compliment de les normes i directrius que siguin d’aplicació i del grau d’eficàcia i 
eficiència en la consecució dels objectius previstos.  
 
4. El control financer s’exercirà mitjançant l’exercici del control permanent i l’auditoria 
pública. Aquesta es farà d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic de la 
Intervenció General de l’Estat.  
 
5. El control d’eficàcia tindrà per objecte la comprovació periòdica del grau de 
compliment dels objectius, així com de l’anàlisi del cost de funcionament i del 
rendiment dels respectius serveis o inversions. S’efectuarà en tot cas dins del control 
financer.  
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6. Totes les actuacions en matèria de control financer estaran desenvolupades dins del 
Pla Anual de Control Financer que elaborarà anualment la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona  
 
 

Base 63.- Objectius del control 

El control regulat en aquest capítol té com objectius: 
 

a) Verificar el compliment de la normativa que resulta de l’aplicació a la gestió 
objecte del control. 

b) Verificar l’adequat registre i comptabilització de les operacions realitzades i el 
seu fidel i regular reflex en els comptes i estats que, de conformitat amb les 
disposicions aplicables, hagi de formar cadascun dels òrgans. 

c) Avaluar que l’activitat i els procediments objecte de control es realitzen d’acord 
amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

 
 

CAPÍTOL 2.- FUNCIÓ INTERVENTORA 
 

Base 64.- Contingut de la funció interventora 

L’exercici de la funció interventora comprendrà: 
 

a) La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de 
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors 

b) La intervenció formal de l’ordenació del pagament 
c) La intervenció material del pagament 
d) La intervenció i comprovació material de les inversions i de l’aplicació de les 

subvencions.  
 
La funció interventora s’efectuarà sobre els extrems essencials que per cada tipologia 
d’expedient s’estableix a les Instruccions de procediments de control de la Diputació 
de Barcelona. 
 
 

Base 65.- Despeses exemptes de fiscalització prèvia 

No seran objecte de fiscalització prèvia: 
 
a) Les despeses de material no inventariable 
b) Els contractes menors 
c) Les despeses de caràcter periòdic i demés de tracte successiu, un cop 
fiscalitzada la despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte del que 
deriven o les seves modificacions 
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d) Les despeses menors de 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa vigent, 
es facin efectives a través dels sistema de bestreta de caixa fixa 
 

Base 66.- Fiscalització prèvia plena 

Quedaran sotmesos a fiscalització prèvia plena en les fases d’autorització i disposició 
els següents expedients de despeses: 
 
a) Els expedients de quantia indeterminada. 
b) Els expedients que puguin suposar la realització de despeses, els quals han 

d’ésser aprovats pel Consell General amb quòrum especial. 
c) Quan estigui previst en alguna norma legal, quan ho ordeni expressament la 

presidència del Consorci o l’òrgan que hagi de resoldre l’expedient. 
 
 

Base 67.- Fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics 

1. Quedaran subjectes a fiscalització limitada prèvia tots els expedients, actes o 
documents no assenyalats en les bases 65 i 66.  

2. L’exercici de la fiscalització limitada prèvia s’efectuarà, en compliment de l’article 
122.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, seguint 
l’establert en les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona. 

3. L’Institut del Teatre està obligat a complir tots els tràmits i a formalitzar tots els 
documents que exigeix la normativa vigent. La signatura de les propostes per part 
dels seus responsables comportarà l’adequació dels expedients a les disposicions 
legals o reglamentàries en què es fonamenti el seu criteri. El fet que un document 
no figuri entre els requerits per a la fiscalització prèvia limitada no eximeix de la 
seva elaboració. La Intervenció comprovarà l’existència d’aquests tràmits i/o 
documents en la fiscalització que efectuarà amb caràcter posterior. 

4. La Intervenció Delegada realitzarà la comprovació material de la inversió, d’acord 
amb la normativa vigent i a les Instruccions de control intern de la Diputació de 
Barcelona. 

 

Base 68.- Fiscalització d’ingressos 

El control previ d’ingressos quedarà substituït per la presa de raó en comptabilitat i un 
control posterior, mitjançant l’exercici del control financer. 
 
No obstant, caldrà l’emissió de l’informe que s’hagi d’emetre respecte al plec de 
condicions econòmicoadministratives quan l’ingrés es generi en virtut d’una relació de 
caràcter contractual, o de qualsevol altre informe que sigui preceptiu d’acord amb la 
normativa vigent. 
 

Base 69.- Fiscalització plena posterior 

1. Les obligacions o despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada seran objecte 
amb posterioritat d’una altra fiscalització plena, dins de les actuacions de control 
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financer. Aquesta serà exercida sobre una mostra representativa obtinguda 
mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de 
verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el 
grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits. 

2. Les justificacions de pagaments avançats de subvencions o altres transferències 
seran objecte d’un control posterior que s’efectuarà sobre la totalitat de les 
justificacions presentades, amb la finalitat  bàsica d’efectuar la revisió i 
comprovació de la corresponent documentació justificativa presentada, així com el 
compliment dels terminis de presentació. Aquestes actuacions es faran com a part 
integrant del control financer. 

3. L’òrgan interventor emetrà, amb periodicitat anual, un informe sobre la fiscalització 
a posteriori dins l’informe de control financer, i en donarà compte a la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre. 

 

Base 70.- Fiscalització de conformitat 

Si es considera que l’expedient objecte de fiscalització s’ajusta a la legalitat, la seva 
conformitat es farà constar mitjançant signatura de la intervenció delegada, sense cap 
altre esment o motivació. 
 

Base 71.- Omissió de la fiscalització  

1. En els supòsits en els que, segons les disposicions aplicables, la funció interventora 
fos preceptiva i s’hagués omès, no es podrà reconèixer l’obligació, ni tramitar el 
pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es corregeixi 
l’omissió esmentada en els termes previstos en aquesta base. 
 
2. En els esmentats supòsits serà preceptiva l’emissió d’un informe de la Intervenció 
delegada que es remetrà a l’òrgan que hagués dictat l’acord o resolució sense 
fiscalització prèvia. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de 
manifest com a mínim els següents extrems: 
 

a) Les infraccions de l’ordenament jurídic que s’haguessin posat de manifest 
d’haver-se sotmès l’expedient a intervenció prèvia en el moment oportú. 

b) Les prestacions que s’hagin realitzat com a conseqüència del corresponent 
acte. 

c) La procedència de la revisió dels actes dictats amb infracció de l’ordenament. 
d) L’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions 

pendents. 
 
3. En cas que la Intervenció delegada no consideri necessària la revisió, l’òrgan que va 
aprovar l’acte dictarà una resolució de subsanació del tràmit de fiscalització prèvia. 
 
En cas que la consideri procedent la revisió, l’òrgan que va dictar l’acte informarà 
sobre la procedència de la convalidació o de la revisió de l’acte. 
 
4. La resolució definitiva sobre la convalidació o la revisió de l’acte dictat sense 
fiscalització prèvia correspondrà a l’òrgan anàleg que segons l’article 217 del TRLRHL 
sigui competent per resoldre les discrepàncies amb el control efectuat per la 
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Intervenció delegada. D’acord amb els articles 12 i 14 dels Estatuts de l’Institut del 
Teatre, aquests òrgans seran la Junta de Govern i la Presidència de l’Organisme, 
llevat els supòsits de competències reservades als òrgans de govern de la Diputació 
de Barcelona previstes a l’article 30 dels Estatuts.   
 

Base 72.- Procediment de fiscalització. 

1. En els expedients sotmesos a la funció interventora, l’examen i l’informe de la 
Intervenció ha de ser l’últim dels que s’hagin de produir necessàriament a l’expedient, 
de manera que, amb posterioritat, només calgui sotmetre la proposta a l’aprovació de 
l’òrgan competent. 
 
2. Si es considera que l’expedient objecte de fiscalització s’ajusta a la legalitat, el seu 
informe favorable es farà constar mitjançant signatura de la Intervenció delegada, al 
peu del decret o dictamen sense cap altre esment o motivació. 
 
 
3. D’acord amb el previst als articles 172 i 175 del RD 2568/1986 pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els 
responsables de gestionar la despesa haurà de vetllar perquè es compleixin tots els 
tràmits i a formalitzar tots els documents que exigeix la normativa vigent. La signatura 
de les propostes per part dels seus responsables, comportarà l’adequació dels 
expedients a les disposicions legals o reglamentàries en que es fonamenti el seu 
criteri.   
 

Base 73.- Reparaments 

1. Quan la Intervenció delegada estigui en desacord amb el fons o amb la forma dels 
actes, documents o expedients examinats, efectuarà els reparaments per escrit abans 
de l’adopció de l’acord o resolució, prèvia la conformitat de la persona titular de la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona, en tant que actua per delegació 
d’aquesta. 
 
2. El reparament suspendrà la tramitació de l’expedient en els supòsits previstos en 
l’article 216.2 del TRLRHL. 
 
3. Quan l’òrgan a qui es dirigeixi el reparament l’accepti, haurà de corregir les 
deficiències observades i remetre de nou les actuacions a la Intervenció Delegada. 
 
4. Quan l’òrgan a qui es dirigeixi el reparament no l’accepti, plantejarà a la Intervenció 
la discrepància, la qual haurà de ser necessàriament motivada amb referència als 
preceptes legals en els quals se sustenti el seu criteri. La discrepància serà resolta per 
la Junta de Govern o la Presidència de l’Organisme. 
 
5. La Intervenció general elevarà al Ple de la Diputació de Barcelona informe de les 
resolucions adoptades per la Presidència de l’Institut del Teatre, contràries als 
reparaments efectuats, així com un resum de les principals anomalies detectades en 
matèria d’ingressos. 
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6. Així mateix, en compliment del que preveu l’article 218.3 del TRLRHL, l’òrgan 
interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i acords 
adoptats contraris als reparaments formulats, així com un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
 

Base 74.- Observacions 

L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri 
adients, les quals no produiran en cap cas efectes suspensius en la tramitació dels 
expedients corresponents. 
 
 

CAPÍTOL 3.- CONTROL FINANCER  
 

Base 75.- Contingut del control financer 

1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament de l’Institut del 
Teatre en l’aspecte econòmic-financer, informar sobre l’adequada presentació de la 
informació financera, i verificar el compliment de les normes i procediments que siguin 
d’aplicació.  
 
2. Com a resultat del control efectuat s’haurà d’emetre informe escrit en el que es faci 
constar les observacions i conclusions que es dedueixin de l’esmentat control. 
 
El control s’exercirà per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona amb 
l’abast que determini el Pla Anual d’Actuacions de Control, i en el seu 
desenvolupament se seguiran les previsions contingudes a les Instruccions sobre 
procediments de control de la Diputació de Barcelona. 
 

TÍTOL VII. TANCAMENT DE L’EXERCICI  
 

CAPÍTOL 1.- OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
 

Base 76.- Normes reguladores 

El tancament del pressupost de l’exercici s’efectuarà d’acord amb les instruccions que dicti el 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, a proposta 
de la Intervenció General, amb subjecció a la normativa vigent en matèria de règim local. 
 

Base 77.- Cancel·lació de saldos d’autoritzacions i disposicions 

D’acord amb l’article 92.1 del Reial Decret 500/1990, totes les propostes de despesa 
que no estiguin en fase O (obligacions reconegudes) a 31 de desembre, seran 
anul·lades automàticament, sens perjudici d’allò que estableix l’article 182 del Text 
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Refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 

Base 78.- Dates límit de tramitació d’operacions 

La tramitació de propostes de cadascuna de les fases de despesa i de qualssevol 
altres operacions de gestió del pressupost hauran de tramitar-se dins dels terminis 
màxims que es determinin en les instruccions de tancament de l’exercici, dictades pel 
President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies. 
 
A l’objecte de garantir una coherència entre les liquidacions del pressupost de 
l’Organisme i de la Diputació de Barcelona caldrà verificar, abans del tancament de 
l’exercici, que els imports pagats i pendents de pagament de la Diputació coincideixin 
amb els imports cobrats i pendents de cobrament de l’Organisme. 
 
 

CAPÍTOL 2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I COMPTE GENERAL 
 

Base 79.- Liquidació del Pressupost 

1. Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, i abans del dia 1 de març, s’elaborarà la 
liquidació del pressupost d’acord amb allò que preveu el TRLRHL, el Reial Decret 
500/1990, i la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local. 
 
2. La Liquidació serà aprovada per la Presidència de l’Institut del Teatre, i se’n donarà 
compte a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en la primera sessió que celebri. 
 

Base 80.- Compte general 

1. El Compte General serà format per la Intervenció a l’acabament de l’exercici 
pressupostari i rendit per la Presidència abans del 15 de maig, restant sotmès a la 
Comissió Especial de Comptes perquè emeti el seu informe abans del dia 1 de juny. 
 
2. Un cop exposat al públic, i finalitzat el període de presentació de reclamacions, 
reparaments o observacions, el Compte General, acompanyat dels informes de la 
Comissió Especial de Comptes, serà sotmès al Ple de la Diputació de Barcelona per 
ser aprovat abans de l’1 d’octubre i tramès a la Sindicatura de Comptes abans del dia 
15 del propi mes. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el Vicepresident de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el Secretari 
que en dóna fe.  
 
 
 
El Vicepresident,     El Secretari delegat, 
 
 
 
 
 
Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges   Francesc Bartoll Huerta 


