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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:  26 de març de 2019 
Caràcter: Ordinari 
Hora començament:  12:00 hores, en primera convocatòria  
Hora finalització:  12:25 hores 
Lloc: Sala Prat de la Riba – Edifici Can Serra, 3a planta 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
President per substitució: 

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

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
Il·lma. Sra. Ana del Frago Barés 
Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de l’Institut del Teatre 
Sr. Jordi Roig Viñals, Gerent de l’Institut del Teatre 

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

Sr. Francesc Bartoll Huerta 
 
 
 
S’excusen: 

Excm. Sr. Marc Castells Berzosa 
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller 
Sr. Xavier Forcadell i Esteller 
Sr. Josep Altayó i Morral 
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La següent sessió versarà sobre l’examen i debat dels assumptes que conformen 
l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 

1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 12 de febrer 
de 2019. 
 

2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans unipersonals: Decrets del número 92 al 395 
de l’any 2019.  

 
3. Ratificar les resolucions de la Presidència:  

 
a) Autorització per formalitzar la sol·licitud d’adscripció a la Universitat de Barcelona de l’Escola 

Superior d’Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre.(núm. 
registre 394/2019).  
 

b) Aprovació de la modificació de la minuta conveni de col·laboració entre l’Institut del Cultura de 
Barcelona i l’Institut del Teatre per a l’organització de la segona edició de l’esdeveniment 
“DANSA QUINZENA METROPOLITANA” (DqM), que tindrà lloc l’any 2019 en diversos 
municipis de la corona de Barcelona. 

 
4. Dictamen que proposa prendre coneixement del canvi de denominació de l’empresa VALORIZA FACILITIES, 

SA adjudicatària del contracte del LOT 1 de ”Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les 
dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès (Terrassa)”. 
 

5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu.  
 

6. Dictamen que proposta aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). 

 
7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i Fundación AISGE. 

 
8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Xarxa 

Audiovisual Local, SL.  
 

9. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a la formació i el perfeccionament dels/les 
graduats/-des de l’Institut del Teatre per a l’any  2019 (Beques de Perfeccionament).  
 

10. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del 
Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019. 
 

11. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les beques per a projectes d’arts escèniques aplicades 
dels graduats/ades i dels titulats/ades de postgrau de l'Institut del Teatre per a l'any 2019.  
 

12. Dictamen que proposa aprovar el procediment per a l’admissió als ensenyaments de Tècniques de les Arts 
de l’Espectacle de l’Institut del Teatre per al curs 2019-2020 i dels criteris per a l’avaluació dels/de les 
preinscrits/-es als estudis de tècniques de les arts de l’espectacle. 

 
13. Dictamen que proposa aprovar l’oferta de places de les escoles de l’Institut del Teatre (ESAD, CSD, 

EESA/CPD i ESTAE) per al curs acadèmic 2019-2020.  
 

14. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació del  “Fons documental d’en Josep 
Montanyès i Moliner”. 
 

15. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació del  “Fons Joan Baixas – La 
Claca”.  
 

16. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació del  “Fons Josep M. Benet i 
Jornet”.  
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17. Dictamen que proposa informar favorablement i sotmetre a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona la 
proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari de l’Organisme Autònom Institut del Teatre a 31 de 
desembre de 2018. 
 

18. Dictamen que proposa modificar els criteris per a la contractació d’especialistes de reconegut prestigi o 
professional que realitzin col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire professional en el marc 
del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre.  

 
19. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla 

d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2019-20, de les Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre.   
 

20. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 

a. Memòria de gestió de l’exercici 2018. 
b. Altres informacions 

 
21. Precs i preguntes 

 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

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

celebrada el dia 12 de febrer de 2019.  
 
En haver-se posat a disposició dels membres de la Junta de Govern una còpia de 
l’acta de la sessió anterior de data 12 de febrer de 2019 amb la convocatòria de la 
sessió, es dóna per llegida i se sotmet a la consideració dels presents per a la seva 
aprovació. 
 
El President demana si hi ha alguna objecció i, en no manifestar-se’n cap ni emetre’s 
vots en contra, l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 12 de febrer 
de 2019 s’aprova per unanimitat amb el vot favorable de tots els presents. 
 
 
 
2. Donar compte de les resolucions de la Presidència i altres òrgans 

unipersonals: Decrets del número 92 al 395 de l’any 2019. 
 
A indicació del President, el Gerent, Sr. Roig, es remet al llistat lliurat als membres de 
la Junta de Govern, conjuntament amb la convocatòria, relatiu a la relació de tots els 
decrets dictats des de la darrera sessió de la Junta de Govern, que són els registrats 
amb els números 92 al 395 de l’any 2019. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada. 
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3. Ratificar les següents resolucions de la Presidència.  
 
a) Autorització per formalitzar la sol·licitud d’adscripció a la Universitat de Barcelona 

de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut 
del Teatre.(núm. registre 394/2019).  

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els motius de la tramitació d’urgència del decret d’autorització d’adscripció a la 
Universitat de Barcelona de l’ESAD i del CSD. 
 
L’Institut del Teatre, com a centre d’ensenyament superiors, ha apostat per l’adscripció 
universitària l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) i el Conservatori Superior de Dansa 
(CSD) atès que considera que suposaria els següents avantatges: 
 

• Obrir una via de normalització en el reconeixement ple d’aquests estudis dins el 
sistema universitari, oferint titulacions de Grau en ensenyaments artístics amb 
validesa acadèmica oficial. 

• Es podria oferir, a més de títols de grau, màsters universitaris de l’Institut del 
Teatre, amb tots els avantatges que ambdues titulacions comportarien per als 
nostres estudiants. 

• Es podria gaudir dels avantatges amb què compta la recerca dins del sistema 
universitari. 
 

En diverses trobades amb la Universitat de Barcelona, es va informar que l’Institut del Teatre 
podia fer la sol·licitud dins del termini concedit  (finals del mes de febrer, principis de març). En 
tot cas, considerant que la sol·licitud d’adscripció s’havia de signar prèvia la data prevista de 
celebració de la Junta de Govern es va considerar la tramitació de l’autorització d’adscripció 
de manera urgent amb l’objectiu de presentar la sol·licitud dins del termini concedit.  
 
Finalment la Directora General, Sra. Magda Puyo es remet a la informació oferta a la 
sessió corresponent al mes de febrer de la Junta de Govern. Anuncia que ja ha estat 
lliurada la memòria a la Universitat. A continuació l’analitzaran i ja ens respondran. 

 
La Junta de Govern ratifica per unanimitat el següent decret de la Presidència: 
 
“ 

I. L’INSTITUT DEL TEATRE, ORGANISME AUTÒNOM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
L’Institut del Teatre és una institució creada per la Diputació de Barcelona l’any 1913 com Escola 
Catalana d’Art Dramàtic en el marc de la política d’institucionalització cultural impulsada per la Diputació 
de Barcelona.  Creat inicialment per impartir estudis d’interpretació, al llarg dels anys l’Institut del Teatre 
va ampliar els seus estudis als camps de l’escenografia, la dansa, el mim i la pantomima, les titelles i la 
direcció escènica. L’any 1921 es va crear el Museu del Teatre, que va a passar a formar part de l’institut 
del Teatre l’any 1931. 
 
D’acord amb la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de Terrassa i de Vic han participat en el 
sosteniment des de 1974 i 1976 respectivament, mitjançant les seus anomenades Centre Territorial del 
Vallès i Centre Territorial d’Osona. 
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Finalment, la complexitat del conjunt d’activitats docents i no docents de l’Institut del Teatre (pedagogia, 
teatre, publicacions, simposis, exposicions, entre d’altres) van aconsellar l’any 1990, constituir-lo com a 
ORGANISME AUTÒNOM per agilitzar la gestió i millorar l’aprofitament dels recursos. A partir d’aquest 
moment, l’Institut del Teatre ha crescut quant al reconeixement i validesa acadèmica de les seves 
titulacions. 
 
La seva naturalesa administrativa li atorga personalitat jurídica diferenciada i patrimoni independent. La 
plena capacitat jurídica li permet adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i 
exercitar les accions previstes en les lleis. L’Organisme té reconeguda la potestat de programació i 
planificació, prerrogatives de presumpció de legitimitat i d’executivitat dels seus actes, inembargabilitat 
dels seus béns i prelació i preferència dels seus crèdits 
  

II.  LES ESCOLES DE L’INSTITUT DEL TEATRE  
 
L’Institut del Teatre desplega els seus ensenyaments a través de quatre Escoles: 
 

1. Escola Superior d’Art Dramàtic 
2. El Conservatori Superior de Dansa 
3. L’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa 

(EESA/CPD) 
4. Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle (ESTAE) 

 
III. LES ESCOLES SUPERIORS DE L’INSTITUT DEL TEATRE I ELS SEUS ENSENYAMENTS 

 
De les quatre escoles que s’han esmentat a l’apartat anterior, dues imparteixen estudis superiors, en 
concret: 
 

1. L’ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC 
 

Aquests ensenyaments s’imparteixen d’acord amb el RD 1614/2009 de 26 d’octubre, mitjançant el qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006 en el 
marc de l’Espai Europeu de l’Educació Superior i el Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, que regula el 
contingut bàsic dels ensenyaments superiors de Grau d’art dramàtic establerts a la Llei Orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’Educació. 
 
Té reconeguda la validesa acadèmica oficial dels seus estudis per conveni signat amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Actualment,  l’ESAD els ensenyaments d’art dramàtic es divideixen en 3 especialitats: 
 

 Interpretació 
 
Els estudis d’Interpretació de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre proporcionen a 
l’alumne els coneixements instrumentals, metodològics, conceptuals i pràctics perquè pugui esdevenir un 
professional en l’àmbit de la interpretació en el teatre, el cinema, la televisió, etc. 
 
L’especialitat d’Interpretació, s’estructura en dos grans eixos diferenciats i delimitats: les matèries troncals 
i comunes i les obligatòries específiques d’itinerari. Es busca diferenciar de manera clara la formació 
comuna: moviment, veu i entrenament actoral, de les metodologies interpretatives pròpies dels diversos 
itineraris, a fi de brindar a l’estudiant una mirada transversal que l’aproximi a les realitats eclèctiques de 
l’escena contemporània, i a l’hora li asseguri ser fort i competent en les tècniques interpretatives 
específiques dels diferents itineraris. 
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Els itineraris recullen els diversos sabers que tradicionalment han format part de l’ESAD -i dels quals 
disposa de nombrosos professors en actiu- que queden estructurats en dos grans blocs, el de text/musical 
i el físic/visual, que es subdivideixen respectivament en: 
 

- Itinerari de teatre de text (l’eix de la formació és l’expressió verbal) 
- Itinerari de teatre musical (l’eix de la formació és l’expressió verbal i musical) 
- Itinerari de teatre físic (l’eix de la formació és l’expressió del cos: mim, pantomima i teatre-dansa) 
- Itinerari de teatre visual (l’eix de la formació és l’expressió de l’objecte: titelles, ombres i objectes 

virtuals) 
 
 Els itineraris es desenvolupen a l’entorn de la seva pròpia tècnica d’interpretació i es complementen amb 
l’ampliació de matèries obligatòries i instrumentals, imprescindibles per poder assolir les competències 
que demana l’especificitat de la interpretació. 
 

 Escenografia 
 
Els estudis d’Escenografia de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) de l’Institut del Teatre permeten 
formar l'escenògraf com a professional global dels aspectes visuals plàstics de les arts de l'espectacle. 
 
Els coneixements teòrics, tècnics i metodològics adquirits convergeixen en la producció i l'escenificació de 
projectes, els quals podem estructurar en les següents àrees: 
 

- Disseny de l’espai i el dispositiu escènics 
- Disseny de personatge, a través de la màscara/artefacte, el vestuari teatral i el maquillatge 
- Disseny d'il·luminació escènica 

 
 Direcció escènica i dramatúrgia 

 
Els estudis de Direcció escènica i dramatúrgia de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre 
permeten formar al director i/o dramaturg com a professional  que genera i composa els múltiples 
materials i llenguatges que poden participar en una peça escènica o espectacle en viu, per tal d’establir 
discursos i obrir mons amb eloqüència, sentit i mirada artística. 
 
Dins l’especialitat de Direcció escènica i dramatúrgia l’estudiant ha de triar un dels dos itineraris, però pot 
cursar l’altre amb els crèdits optatius. Això permet, per una banda, aprofundir en noves visions 
relacionades amb l’art escènic (i complementàries), i per una altra, una intensificació en l’itinerari triat. 
 
Actualment, L’ESAD atorga els títols següents: 
 

- Títol d’Art Dramàtic, especialitat Direcció Escènica i Dramatúrgia 
- Títol d’Art Dramàtic, especialitat Escenografia 
- Títol d’Art Dramàtic, especialitat Interpretació 

 
2. CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA 

 
Aquests ensenyaments s’imparteixen d’acord, d’acord amb el RD 1614/2009 de 26 d’octubre, mitjançant 
el qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006 
en el marc de l’Espai Europeu de l’Educació Superior i el Reial Decret 632/2010, de 14 de maig, que 
regula el contingut bàsic dels ensenyaments superiors de Grau de dansa establerts a la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, el CSD. 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre, amb data 25 de juliol de 2000, va aprovar la creació del 
Conservatori Superior de Dansa, l’objectiu fonamental del qual és dotar als ballarins d’una formació 
superior que els permeti, entre d’altres coses, continuar en el món de la dansa durant tota la seva vida 
professional sense el condicionament del seu estat físic o de la seva edat. 
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Actualment,  el CSD els ensenyaments d’art dramàtic es divideixen en 3 especialitats: 
 

 Pedagogia de la Dansa 
 

Els estudis de l'especialitat de Pedagogia de la dansa del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del 
Teatre estan adreçats a ballarins i ballarines que es vulguin capacitar professionalment per a la docència 
de la dansa. 
 
L'especialitat de Pedagogia de la dansa s’orienta a la formació dels futurs docents de dansa per tal que 
desenvolupin la seva professió en qualsevol àmbit: estudis de dansa oficials i no oficials, centres artístics i 
culturals, política educativa, intervenció social, gestió, etc. 
 
La formació s’estructura en tres itineraris, dels quals es pot consultar la seva estructura dins del Pla 
d’estudis de l'especialitat de Pedagogia de la dansa: 
 

- Pedagogia de la dansa clàssica 
- Pedagogia de la dansa contemporània 
- Pedagogia de la dansa espanyola 
-  

 Al llarg dels estudis es realitzen pràctiques, guiades per professors, amb alumnes joves que cursen el 
Grau Professional al Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre i amb alumnes d'altres 
centres que tot just estan iniciant l'aprenentatge de la dansa. 
 

 Coreografia i Interpretació 
 
Els estudis de l'especialitat de Coreografia i interpretació del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut 
del Teatre estan orientats a la formació dels futurs coreògrafs i creadors escènics, ballarins que vulguin 
ampliar els seva formació o investigadors especialitzats en les tècniques del moviment i la seva expressió 
artística des de la perspectiva de l'estudi de la dansa com a fet artístic i escènic. 
 
Al llarg dels estudis es realitzen pràctiques de creació dels projectes coreogràfics dels alumnes i 
s’organitzen trobades amb professionals en exercici per compartir espais d'estudi i d'aprenentatge i per 
facilitar l’intercanvi d’experiències amb estudiants i centres d'altres països. 
 
Actualment, el CSD atorga els títols superiors següents: 
 

 Títol de Dansa, especialitat Pedagogia de la Dansa 
 Títol de Dansa, especialitat Coreografia i Interpretació  

 
3. OPORTUNITAT D’ADSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA DE LES ESCOLES SUPERIORS DE 

L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
Actualment, la legislació vigent actual a tot l’estat espanyol per als estudis superiors artístics equivalents 
als universitaris, als quals es troben els estudis superiors que s’imparteixen a l’Institut del Teatre, es deriva 
d’una normativa pensada per al sistema educatiu preuniversitari i, en conseqüència,  no estan inclosos en 
les llistes oficials d’estudis de grau universitari. Els seus plans d’estudis actuals venen determinats 
pels Reial Decret 630/2010 del 14 de maig (Art Dramàtic) i Reial Decret 632/2010 del 14 de maig (Dansa) 
que fixen quines assignatures els han de configurar, no permetent a les escoles superiors dissenyar amb 
llibertat els seus plans d’estudi.  
 
La regulació, inspecció, supervisió i tutela de les escoles superiors de l’Institut del Teatre és a càrrec del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i no del d’Economia i Coneixement (Direcció 
General d’Universitats) com correspondria a uns estudis de nivell universitari. El mateix succeeix amb les 
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directrius i normatives relatives a l’organització dels centres, els òrgans de govern (Consell Escolar, 
Claustre, Direcció, etc.), així com els sistemes de participació i avaluació, regulats actualment per la Llei 
Orgànica d’Educació i la Llei d’Educació de Catalunya, són comuns al sistema educatiu preuniversitari 
(primària, secundària i FP), no sent, per tant, els propis del sistema universitari. 
 
En quant a la recerca, els recursos oficials de la recerca a Espanya estan pensats i concebuts per als 
centres directament relacionats amb el sistema universitari, i no per a ensenyaments de règim especial 
(categoria a la qual estan inclosos actualment els ensenyaments superiors artístics). 
 
En quant a l’alumnat, els estudiants de les escoles superiors de l’Institut del Teatre no poden beneficiar-se 
actualment dels ajuts públics i privats que s’ofereixen als estudiants de graus universitaris. 
  
L’adscripció universitària a la Universitat de Barcelona suposaria a l’Institut del Teatre els següents 
avantatges: 
 

 Obrir una via de normalització en el reconeixement ple d’aquests estudis dins el sistema 
universitari, oferint titulacions de Grau en ensenyaments artístics amb validesa acadèmica oficial. 

 Es podria oferir, a més de títols de grau, màsters universitaris de l’Institut del Teatre, amb tots els 
avantatges que ambdues titulacions comportarien per als nostres estudiants. 

 Es podria gaudir dels avantatges amb què compta la recerca dins del sistema universitari. 
 Es podria deixar de dependre de la legislació i dels òrgans competents de l’ensenyament 

secundari. 
 Els estudiants podrien gaudir dels ajuts que hi ha previstos per a estudiants de grau i de centres 

adscrits. 
 Les escoles superiors podran dissenyar els seus plans d’estudis sense els condicionants dels 

reials Decrets actuals que fixen competències i part de les matèries bàsiques i d’especialitat. 
 Els ensenyaments superiors de l’Institut del Teatre podrien figurar a les llistes oficials de difusió 

dels estudis superiors universitaris. 
 

4. PROPOSTA D’ADSCRIPCIÓ A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)  
 
La Universitat de Barcelona (UB) és la principal universitat pública de Catalunya, la que té un nombre més 
gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca 
universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com 
per l’excel·lència assolida en aquest terreny. 
 
Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició 
amb el fet de ser una institució innovadora i excel·lent en l’àmbit docent. És una universitat urbana, oberta 
i cosmopolita, com la mateixa ciutat. 
 
Actualment, la UB compta amb 9 centres d’ensenyaments superiors adscrit a la seva Universitat i en la 
què aquesta vetlla per la qualitat docent impartida pels centres. 
 
L’Institut del Teatre aposta per l’adscripció de les seves dues Escoles Superiors 
(ESAD i CSD) a la Universitat de Barcelona atenent al seu prestigi nacional i internacional i que 
comparteix els mateixos valors que l’Organisme en quant a la formació superior i de recerca.  
 
L’article 3.1. del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats 
publiques de centres docents d’ensenyament superior.  (DOGC núm. 2291, d’11 de desembre de 1996) 
estableix el procediment per a l’adscripció universitària dels centres docents d’ensenyaments superiors 
sent requisit indispensable la formalització d’una sol·licitud adreçada al rector de la universitat. S’ha 
acordat que posteriorment s’enviarà una memòria, degudament signada que haurà de contenir,  
necessàriament, els aspectes detallats en l'annex del Decret esmentat en relació amb l'ensenyament per 
a la impartició del qual se sol·licita l'adscripció, en concret aquests: 
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a) L'acreditació de la personalitat del titular del centre que   sol·liciti   l'adscripció. En el  cas  de  

persones jurídiques,  s'hauran d'aportar el document de constitució i els estatuts.  
b) La  justificació  i  el  calendari  per a la implantació completa  dels ensenyaments, tot indicant el 

nombre de llocs escolars que pretenen cobrir-se curs a curs.  
c) La   justificació   de  la  plantilla  de  professorat, especificant-ne  la  titulació,  que haurà de 

respectar els percentatges  mínims  previstos  per  la normativa vigent, a  l'inici  de  les  activitats,  
així  com la previsió del seu increment  curs  a  curs fins a la implantació completa dels 
ensenyaments a impartir.  

d) La   justificació   de   la   plantilla   de   personal d'administració i serveis a l'inici de les seves 
activitats, així  com  la  previsió  del  seu  increment anual fins a la  implantació completa dels 
ensenyaments a impartir.  

e) L'estudi  econòmic  del  cost  de  l'adscripció  o de la implantació  (especificant  les formes de 
finançament) i les garanties financeres necessàries per assegurar la seva plena  efectivitat. 
L'estudi   econòmic   haurà  de  concretar  els  percentatges destinats al desenvolupament de la 
recerca amb relació  als  ensenyaments  que  es  volen  impartir  i  els percentatges  destinats  a  
beques  i  ajuts a l'estudi i la  investigació. 

f) La   determinació  de  l'emplaçament  del  centre,  amb especificació  del  municipi d'ubicació, 
dels edificis i les instal·lacions  existents  o projectades així com de la seva  titularitat, que hauran 
de complir els mínims previstos a la  normativa vigent.  

g) La  proposta de normes d'organització i funcionament del centre adscrit o l'adaptació de les 
existents, que hauran de respectar  el principi de llibertat acadèmica i en les quals s'han de 
preveure, com a mínim, els seus òrgans de govern en  els termes previstos a l'article 6 d'aquest 
Decret.  

h) La  proposta  del pla d'estudis dels ensenyaments que se sol·licita  impartir,  que hauran de ser 
prèviament aprovats per la universitat en el supòsit que no coincideixin amb els que té 
homologats. 

  
En conseqüència de totes aquestes premisses, es proposa l’autorització per formular la sol·licitud 
d’dscripció de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) i el Conservatori Superior de Dansa (CSD) a la 
Universitat de Barcelona (UB). 
 

5. FONAMENTS JURÍDICS I COMPETÈNCIA 
 
Vista la  Llei  26/1984,  de 19 de desembre, de coordinació  universitària i de creació de consells socials,  
que faculta  el Govern  de  la  Generalitat  per  regular  les  condicions   per  adscriure  a  les  universitats  
públiques  catalanes   centres  docents  de  caràcter  universitari  de  titularitat  pública  o  privada. 
 
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats publiques de 
centres docents d’ensenyament superior.  (DOGC núm. 2291, d’11 de desembre de 1996) que regula el 
procediment d’adscripció universitària. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres l) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern per exercir altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de 
l’organisme autònom, la legislació estatal o autonòmica atribueixin al Ple de l’entitat i no siguin 
indelegables. 
 
Atès que després diverses reunions entre l’Institut del Teatre i la Universitat de Barcelona, s’ha previst un 
calendari per a la implantació de l’adscripció universitària que comporta formalitzar la sol·licitud abans de 
la propera Junta de Govern prevista per al dia 19 de març de 2019 i, per tant, es considera necessari 
l’aprovació amb caràcter d’urgència de l’autorització de referència.   
 
D’acord amb l’article 30.1.l) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Presidència de la 
Diputació de Barcelona l’exercici, per raons d’urgència, de les competències atribuïdes als òrgans 
col·legiats de l’Organisme, així com l’art. 44.3.e) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona. 
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En virtut de tot això, es proposa la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- APROVAR l’autorització de l’Institut del Teatre per sol·licitar l’adscripció  de l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic (ESAD) i el Conservatori Superior de Dansa (CSD) a la Universitat de Barcelona (UB). 
 
Segon.- FACULTAR a la Directora General de l’Institut del Teatre per a la signatura de la sol·licitud a la 
Universitat de Barcelona. Posteriorment, s’ha acordat amb la UB que s’adjuntarà una memòria que haurà 
de contenir els aspectes detallats a l’annex del decret 390/1996,  de 2 de desembre, de regulació del 
règim d’adscripció a universitats publiques de centres docents d’ensenyament superior.  (DOGC núm. 
2291, d’11 de desembre de 1996). 
 
Tercer.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre a efectes de la seva ratificació i al 
Consell General de l’Institut del Teatre per al seu coneixement.”  
 

 
 

b) Aprovació de la modificació de la minuta conveni de col·laboració entre l’Institut del 
Cultura de Barcelona i l’Institut del Teatre per a l’organització de la segona edició de 
l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” (DqM), que tindrà lloc l’any 
2019 en diversos municipis de la corona de Barcelona. 

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els motius de la tramitació d’urgència del decret que modifica la minuta del 
conveni entre l’Institut del Cultura de Barcelona i l’Institut del Teatre per a l’organització 
de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” 
(DqM) que es va aprovar en l’anterior sessió de la Junta de Govern de data 12 de 
febrer de 2019. 
 
En sessió ordinària de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre es va aprovar la la minuta 
conveni de col·laboració entre l’Institut del Cultura de Barcelona i l’Institut del Teatre per a 
l’organització de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” 
(DqM), que tindrà lloc l’any 2019 en diversos municipis de la corona de Barcelona.  
 
Abans de la formalització de la signatura es va detectar que la l’autorització de la despesa que 
contemplava el conveni i el dictamen restava condicionada a la transferència de crèdit que la 
Diputació de Barcelona faci a l’Institut del Teatre destinada a l’execució del conveni i no pas a 
la modificació pressupostària de l’Institut del Teatre 02/2019 per crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit. 
 
Atès que l’activitat començava el dia 13 de març, data anterior a la celebració de la Junta de 
Govern es va considerar la seva tramitació de manera urgent.  
 
La Junta de Govern ratifica per unanimitat el següent decret de la Presidència: 
 
“A petició de la Diputació de Barcelona,  la Junta de Govern de l’Institut del Teatre va adoptar un acord en 
sessió ordinària en data 12 de febrer de 2019 (núm. Registre 6/2019) mitjançant el qual va aprovar el 
conveni de col·laboració entre l’Institut del Cultura de Barcelona i l’Institut del Teatre per a l’organització 
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de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” (DqM), que tindrà lloc 
l’any 2019 en diversos municipis de la corona de Barcelona. 
 
Al mateix acte administratiu es va autoritzar una despesa màxima per import de DOS-CENTS MIL EUROS 
(200.000,00€) relativa a l’aportació econòmica que farà l’Institut del Teatre a l’Institut de Cultura de 
Barcelona (ICUB) i que anirà imputada a l’aplicació pressupostària 99003/46200 del vigent pressupost de 
l’Institut del Teatre,  condicionada a la transferència de crèdit que la Diputació de Barcelona faci a 
l’Institut del Teatre destinada a l’execució del conveni. 
 
D’igual manera, al pacte sisè de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut del Cultura de 
Barcelona i l’Institut del Teatre per a l’organització de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA 
QUINZENA METROPOLITANA” (DqM) es va establir que l’Institut del Teatre abonarà a l’ICUB l’import de 
200.000,00€ en concepte de participació econòmica en la segona edició de la DANSA QUINZENA 
METROPOLITANA , un cop presentada de conformitat la documentació justificativa esmentada al pacte 
cinquè, sempre quan s’hagués efectuat la transferència de  la Diputació de Barcelona a l’Institut del 
Teatre esmentada en el pacte quart. 
 
D’altra banda, per donar compliment al compromís econòmic de la Diputació de Barcelona, i seguint les 
indicacions de la Corporació, es va tramitar i elevar al Ple Corporatiu la modificació de crèdit núm 2/2019 
per crèdit extraordinari que contemplava la despesa abans esmentada, finançat amb el romanent líquid de 
tresoreria de l’Institut del Teatre. 
 
En conseqüència d’aquest fet, es considera adient modificar el pacte sisè de la minuta de conveni 
referenciat,  en el sentit que la despesa contemplada ha d’estar condicionada a la modificació 
pressupostària de l’Institut del Teatre 02/2019 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.  
 
Així mateix, cal modificar la condició suspensiva contemplada al punt segon de la part resolutiva de 
l’acord de la Junta quan s’autoritza la despesa de 200.000,00€ en el sentit que ha d’estar condicionada  a 
la modificació pressupostària de l’Institut del Teatre 02/2019 per crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit. 
 
Vist que la signatura de conveni encara no s’ha formalitzat i, per tant, no procedeix cap modificació 
mitjançant addenda tal com regula el pacte desè del conveni.  
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Vist que la segona edició de l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” (DqM) s’iniciarà el 
dia 13 de març de 2019, data que és anterior a la data de celebració de la propera Junta de Govern de 
l’Institut del Teatre prevista per al dia 19 de març de 2019 i, per tant, es considera necessari l’aprovació 
amb caràcter d’urgència de les esmenes d’errors materials esmentats. 
 
D’acord amb l’article 30.1.l) dels Estatuts de l’Institut del Teatre, correspon a la Presidència de la 
Diputació de Barcelona l’exercici, per raons d’urgència, de les competències atribuïdes als òrgans 
col·legiats de l’Organisme, així com l’art. 44.3.e) del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona. 
 
Per tot això, es proposa la següent 
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RESOLUCIÓ 
 
Primer.- MODIFICAR, d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest decret,  el pacte sisè 
de la minuta del conveni de col·laboració entre l’Institut del Cultura de Barcelona i l’Institut del Teatre per a 
l’organització de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” (DqM) en el 
sentit següent: 
 
Allà on diu: 
 

“L’Institut del Teatre abonarà a l’ICUB l’import de 200.000,00€ en concepte de participació 
econòmica en la segona edició de la DANSA QUINZENA METROPOLITANA , un cop presentada 
de conformitat la documentació justificativa esmentada al pacte cinquè, sempre quan s’hagi 
efectuat la transferència de  la Diputació de Barcelona a l’Institut del Teatre esmentada en 
el pacte quart.” 

 
Ha de dir: 
 

“L’Institut del Teatre abonarà a l’ICUB l’import de 200.000,00€ en concepte de participació 
econòmica en la segona edició de la DANSA QUINZENA METROPOLITANA , un cop presentada 
de conformitat la documentació justificativa esmentada al pacte cinquè, sempre quan s’hagi 
aprovat la modificació pressupostària de l’Institut del Teatre 02/2019 per crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit esmentada en el pacte quart.” 
 

Segon.- En conseqüència, ESTABLIR el text definitiu de la minuta de conveni entre l’Institut del Cultura 
de Barcelona i l’Institut del Teatre per a l’organització de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA 
QUINZENA METROPOLITANA” (DqM), un cop introduïda la modificació, i que tot seguit es transcriu:  
 

“CONVENI ENTRE L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA I L’INSTITUT DEL TEATRE 
PER FIXAR ELS TERMES DE LA COL·LABORACIÓ EN L’ESDEVENIMENT “DANSA 
QUINZENA METROPOLITANA” EN L’EDICIÓ DE 2019. 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda,  
 
L’INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA,   representat pel  Sr. Jaume Asens i Llodrà, en 
qualitat de president de l’Institut de Cultura de Barcelona (d’ara en endavant, ICUB), per decret 
d’alcaldia de 13 de juny de 2015, amb domicili social al Palau de la Virreina, La Rambla, núm. 99, 
08002 de Barcelona, amb NIF núm. P-5890006-I, en ús de les facultats conferides per l’article 
6.2.h) dels seus estatuts, i assistit en aquest acte per la secretària delegada de l’ICUB, Sra. 
Montserrat Oriol i Bellot. 

 
I de l’altra,  

 
L’INSTITUT DEL TEATRE representat per l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President de 
l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, assistit pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB 17 de juliol de 2018), amb 
domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de mutu 
acord fan constar els següent acord de col·laboració i  
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EXPOSEN 
 

I. Que l’ICUB és una entitat pública empresarial local, amb personalitat jurídica pròpia i 
patrimoni independent, creada per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de 
desenvolupar de forma directa les activitats culturals d’interès general. 
 

II. Que l'Ajuntament de Barcelona, té la competència en matèria de cultura d’acord amb els 
articles 113 i següents de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona. Aquesta competència la desenvolupa mitjançant l’ICUB i s’expressa en la  
voluntat de donar suport a entitats que treballen en el camp cultural, potenciant serveis 
d'interès general per a la col·lectivitat que continguin els atribuïts a la competència local. 
En aquest sentit, entre altres funcions, li correspon difondre la cultura, impulsar les 
activitats dels sectors culturals, o incentivar la presència a la ciutat d’indústries culturals i 
dels equipaments d’ús cultural.  

 
III. Que a Catalunya tot i l’existència de talent artístic relatiu a la dansa i estructures 

destinades a promoure la creació coreogràfica, no hi ha una presència regular de la 
dansa a les programacions dels teatres municipals i dels centres socioculturals amb 
programacions artístiques estables; tampoc hi ha espais privats estables dedicats a la 
difusió de la dansa. 

 
IV. Que amb el triple objectiu de millorar la percepció social envers la dansa, implicar en la 

solució al conjunt d’equipaments públics i generar pràctiques de la dansa que impliquin 
el màxim nombre de gèneres i persones, l’Ajuntament de Barcelona va potenciar ara fa 
un any, juntament amb els governs de Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de 
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramanet, una Quinzena de 
dansa.  

 
V. Que en l’àmbit de les seves competències, l’ICUB organitza la segona edició de 

l’esdeveniment DANSA QUINZENA METROPOLITANA (DqM), que tindrà lloc del 13 al 
31 de març de 2019. L’edició de 2019 preveu la programació d’espectacles als teatres i 
espais diversos de nou municipis metropolitans: Badalona, Barcelona, Cornellà de 
Llobregat, Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Cugat del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i Viladecans.    

 
VI. Que, d’altra banda,  l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació 

de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la 
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució 
de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les 
seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com 
l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, 
propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. També figura 
entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dins de 
l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 

 
VII. Que ambdues entitats tenen interès en col·laborar en l’organització de l’esdeveniment 

DANSA QUINZENA METROPOLITANA amb l’objectiu de promoure i difondre la dansa 
a les diferents ciutats de la primera corona Metropolitana de Barcelona que hi 
participaran a l’edició del març 2019, i a tal efecte, ambdues parts acorden la 
formalització d’un conveni per establir els termes de la seva col·laboració.  
 

VIII. Que l’expedient que recull la minuta del conveni, el qual incorpora la memòria 
justificativa preceptiva,  ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del 
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Teatre de data ......................, posteriorment modificada per decret d’urgència de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona en data ....................  
 

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest acte i 
de mutu acord, formalitzen el present conveni subjecte als següents 
 
PACTES  
 
Primer. L’objecte i la finalitat 
 
L’objecte del present conveni és formalitzar la col·laboració entre l’ICUB i i l’Institut del Teatre per 
a l’organització de la segona edició de l’esdeveniment “DANSA QUINZENA METROPOLITANA” 
(DqM), que tindrà lloc l’any 2019 en diversos municipis de la corona de Barcelona. 
 
De conformitat amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic, el present conveni millora l’eficiència de la gestió pública atès que la unificació i posada 
en comú dels recursos econòmics, recursos humans i recursos tècnics per part de les dues 
entitats per assolir l’objectiu comú, en concret, l’organització  l’esdeveniment DANSA QUINZENA 
METROPOLITANA, produeix uns resultats satisfactoris d’utilitat pública. 
 
Segon. Objectiu i contingut de la col·laboració 
 
La descripció dels objectius i de les característiques d’aquest esdeveniment es troben en l’annex 
I d’aquest conveni. 
 
Les accions previstes fan referència a la programació de sala, programació al transport públic , 
programació a espais no teatrals i programació al carrer que es detallen a l’annex II. També es 
relacionen la descripció de l’esdeveniment a cadascun dels municipis, els espais d’exhibició i el 
programa a l’annex III. Finalment es duran a terme tota una sèrie d’accions de comunicació 
relacionades a l’annex IV. 
 
Tercer. Compromisos de les parts  
 
Per assoliment dels objectius del conveni, les parts es comprometen a col·laborar adquirint els 
compromisos següents: 
 
Per part de l’INSTITUT DEL TEATRE: 
 
L’Institut del Teatre es compromet a:  
 

a) Formar part de la Comissió Artística de l’edició 2019 de la DqM. Amb aquesta finalitat nomenarà 
un representant professional especialitzat/ada en aquest àmbit. 

b) Proposar un programa coreogràfic de nivell professional que formarà part de l’edició 2019 de 
Dansa. 

c) Coordinar-se amb l’ICUB per fer el seguiment del programa DqM als diferents municipis de la 
demarcació de Barcelona. 

d) Realitzar una aportació econòmica màxima de 200.000,00€ per finançar les despeses 
d’execució, producció i comunicació DANSA QUINZENA METROPOLITANA en els municipis de 
la corona de Barcelona i amb les condicions detallades al pacte sisè del present  conveni. 

 
Per part de l’ICUB: 
 

a) L’organització de la DANSA QUINZENA METROPOLITANA en els municipis de la 
corona de Barcelona que es detallen en l’annex 3. 
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b) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 

c) Assumir totes les despeses relatives a DqM fins a un màxim de 600.000,00€. 

d) Destinar l’aportació econòmica realitzada per l’Institut del Teatre per finançar part de la 
despesa d’execució, producció i  comunicació de la DqM de l’edició 2019.                                                         

e) Comunicar als referents de l’Institut del Teatre qualsevol canvi en el programa de DqM 
de l’edició 2019. 

f) Informar a l’Institut del Teatre d’altres fonts de finançament que hagin rebut de tercers 
(privats, entitats públiques..) per a la DqM. 

g) Fer el seguiment juntament amb l’Institut del Teatre del programa DqM de l’edició 2019.  

h) Incorporar en les comunicacions i informacions que es facin de les activitats 
desenvolupades en base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es 
presentin, l’anagrama i el logotip de l’Institut del Teatre, així com el text: “En 
col·laboració amb l’Institut del Teatre”, juntament amb la resta d’anagrames i logotips 
que siguin escaients. La inclusió del logotip i text es farà sempre que sigui possible, en 
funció de les característiques formals de cada suport. 

i) Presentar per Registre General de l’Institut del Teatre una memòria justificativa  de la 
realització i el desenvolupament de l’activitat subvencionada que anirà dirigida a Unitat 
de Comptabilitat de l’Institut del Teatre i que contingui el següent: 

 
 un quadre comparatiu entre el pressupost inicialment establert en el conveni i el 

tancament econòmic definitiu de despeses. 
 presentació de factures  electròniques originals i /o nòmines vinculades al programa 

DqM, del pressupost definitiu seguint l’ordre conceptual  mencionat a l’Annex IV  del 
present conveni, en el mateix s’identificarà el número de factura, la data d’emissió, 
el proveïdor (raó social i NIF), l’import base i IVA, així com la data de pagament. En 
cas de presentar les nòmines, caldria un certificat emes per l’òrgan competent 
mitjançant el qual manifesti el percentatge de temps dedicat a l’objecte del conveni. 

 
D’acord amb l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de sector públic, dins 
dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni que assumeixi compromisos 
econòmics que superin els 600.000€, aquest s’haurà de remetre electrònicament a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya. 
 
Quart. Assumpció de compromisos econòmics 
 
El pressupost total per realitzar la segona edició de la DANSA QUINZENA METROPOLITANA  està 
previst en import màxim de 800.000,00€.    
 
Aquest import anirà a càrrec a l’aplicació pressupostària D/33011 del pressupost de l’ICUB de l’any 
2019.  
 
L’Institut del Teatre aportarà a l’ICUB, en concepte de participació econòmica per l’organització de la 
segona edició de la DqM, l’import de 200.000,00€ que anirà imputat amb càrrec de l’aplicació 
pressupostària 99003/46200 del pressupost de l’any 2019. Aquesta participació econòmica restarà 
condicionada a la modificació pressupostària de l’Institut del Teatre 02/2019 per crèdits extraordinaris 
i suplements de crèdit.  
 
Cinquè.- Justificació de les despeses per part de l’ICUB 
 
Abans del 30 de juny de 2019, la Comissió de Seguiment prevista en el pacte vuitè haurà d’emetre 
un informe de totes les actuacions realitzades durant la vigència d’aquest conveni, i de la correcta 
aplicació dels fons compromesos per l’Institut del Teatre en virtut d’aquest conveni. Aquest informe 
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haurà d’incorporar informació econòmica suficient que permeti identificar totes les despeses i 
ingressos vinculats al desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni. 
 
Respecte a la memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que forma part del compte 
justificatiu haurà de ser remesa per l’ICUB com a màxim el 30 de juny de 2019 juntament amb la 
memòria d’actuació emesa per la Comissió de Seguiment.  
 
La memòria econòmica haurà de tenir el contingut contemplat a l’article 72.2. del RD 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Subvencions.   
 
Seran elegibles les despeses que reuneixin els requisits establert a l’article 31 Llei 38/2003, 17 de 
novembre, de Subvencions. Es podran  incloure les despeses produïdes sempre i quan responguin a 
la DqM de l’any 2019 i hagin estat efectuades en el present exercici. 
 
L’Institut de Cultura de Barcelona disposarà com a màxim fins al 30 de juny de 2019 per a trametre a 
l’Institut del Teatre la justificació de les actuacions objecte del conveni. 
 
L’ICUB es compromet a reemborsar a l’Institut del Teatre, de manera proporcional a la seva 
aportació econòmica, el diferencial entre el pressupost màxim aprovat i el tancament final acreditat 
de l’execució de segona edició de la DANSA QUINZENA METROPOLITANA (edició 2019). En cas 
que l’ICUB rebi altres fonts de finançament es reduirà en proporció el percentatge que assumeix 
cada entitat signatària. 
 
Sisè.-  Forma de pagament 
 
L’Institut del Teatre abonarà a l’ICUB l’import de 200.000,00€ en concepte de participació 
econòmica en la segona edició de la DANSA QUINZENA METROPOLITANA , un cop presentada 
de conformitat la documentació justificativa esmentada al pacte cinquè, sempre quan s’hagi 
aprovat la modificació pressupostària de l’Institut del Teatre 02/2019 per crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit esmentada en el pacte quart. 
 
El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària en el compte bancari de l’ICUB 
indicat a continuació:  
 
Banc: CaixaBank, S.A. 
Oficina: Avda. Diagonal 530 (08006) Barcelona 
Titular: Institut de Cultura de Barcelona 
Número de compte: ES13-2100-5000-5602-0002-7088 
 
Setè.- Vigència del conveni  
 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència 
fins al  31 de desembre de 2019. 
 
Vuitè. Comissió de seguiment, vigilància i control 
 
Per tal de dur a terme el correcte compliment d’aquest conveni i els acords que s’instrumenten, 
es constituirà una comissió de seguiment, integrada per un representant de cadascuna de les 
entitats signants del conveni. 
 

- Per part de l’ICUB:  la Sra. Rosa Mach i Farràs, Directora de Programes Culturals. 
- Per part de l’Institut del Teatre,   Sra. Magdalena Puyo Bové, Directora General de 

l’Institut del Teatre 
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Les funcions de la comissió de seguiment seran coordinar i fer un seguiment de les diverses 
actuacions que són objecte del conveni, i vetllar pel seu compliment. 
 
Així mateix, la Comissió de seguiment haurà d’emetre informe de totes les actuacions realitzades 
al llarg del 2019 i fins al 30 de juny de 2019 esmentat al pacte cinquè del present conveni. 
 
La Comissió de seguiment es reunirà tantes vegades com sigui necessari per a la resolució i 
interpretació del qualsevol incidència en l’execució de les obligacions del conveni. 
 
Novè.- Responsabilitats 
 
Les entitats col·laborades adquireixen, en virtut d’aquest conveni, la responsabilitat per a les 
obligacions de caràcter fiscal que li corresponen a cadascuna d’elles. 
 
Desè. Modificacions del conveni 
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al 
seu objecte i contingut. Qualsevol modificació del conveni haurà de ser aprovada mitjançant 
addenda i signada per ambdues parts. 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels respectius òrgans 
competents i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del 
mateix 
 
Onzè.- Causes de resolució 
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni.   
b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les entitats 

signatàries. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es 
considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteix l’incompliment, la part que el va 
causar haurà de notificar a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i 
s’entendrà resolt el conveni.  

 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul•litat del conveni. 
e) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 

 
Dotzè. Protecció de dades 
 
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament  i  s’obliguen a complir 
el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD). Els 
signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin 
dades personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els responsables 
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amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, 
detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD. 
 
Tretzè. Obligacions de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes ambdues entitats,  les dades relatives al 
present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran publicades per part 
de l’ICUB al web http://governobert.bcn.cat/, i per part de l’Institut del Teatre al web 
http://transparencia.institutdelteatre.cat  
 
Catorzè.-Naturalesa del conveni. Competència i jurisdicció competent 
 
El present conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la interpretació o aplicació del 
mateix les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa-administrativa dels jutjats i tribunals de la 
ciutat de Barcelona fent renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. 
 
I, en prova de conformitat i d'acceptació en el seu contingut, les parts signen el present document per 
quadruplicat i a un sol efecte en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament. 
 
ANNEX I 
 
Objectius 
 
Millorar la percepció social envers la dansa, amb la implicació dels mitjans de comunicació i 
els programadors dels espais d’exhibició. 
Implicar la DqM amb el conjunt d’equipaments públics descrits més avall en les 
programacions de dansa. 
Generar pràctiques   que impliquin la màxima diversitat de gèneres de la dansa , la qual cosa 
suposa trencar les barreres estètiques que separen els seus subgèneres . 
Notorietat 
La Quinzena de dansa ha d'esdevenir, durant les dues setmanes de durada, una activitat 
hegemònica, reconeguda pels mitjans de comunicació, viscuda intensament pel sector i amb una 
alta implicació dels agents públics amb responsabilitats en el món de les arts Escèniques. 
Extensió territorial 
Amb la implicació/participació de teatres municipals metropolitans, d’una bona selecció de 
centres socioculturals de Barcelona i d’altres espais privats, la dansa podria incorporar-se amb 
normalitat a les programacions habituals d'aquests espais. 
Ampliació d’estils i de públics 
Cal trencar les barreres tradicionals de la dansa, entesa fins ara com una activitat artística 
reservada als teatres i centres especialitzats. Això voldria dir obrir-se a tots els estils de la dansa, 
del flamenc al hip hop, la dansa-teatre o el musical; implicar escoles i espais de dansa popular de 
qualitat i treballar amb espais heterodoxos (museus, places i carrers, etc.) que plantegen mirades 
obertes sobre el ball i la dansa. Fer arribar la dansa a tota mena de públic, l’habitual i el que no 
s’ha acostat encara a aquest món. 
  
ANNEX II 
 
DESCRIPCIÓ  ESDEVENIMENT 
 
La programació de la DQM 2019 estarà articulada en: 
Programació de sala,  
que es presentarà en 20 teatres de les 9 ciutats que participen en la DqM segons descripció 
adjunta. 
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En aquest programa hi col·labora CIRCULA, una selecció de peces confeccionades per 
l'Associació de professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) , presentant 2 peces d'aquesta 
selecció. 
La quinzena, en la línia de donar suport a la creació, ha revertit una gran part del seu pressupost 
en la producció de peces que es presenten a la quinzena, permetent d’aquesta manera, poder 
gaudir d'un gran nombre d'estrenes en el programa de 2019. 
El pressupost de DqM 2019 per coproduccions és de 105.270 euros, que representa un 
increment del 25% respecte al pressupost del 2018. Les coproduccions previstes son: 
 

‐ Monica Muntaner y Rosa Muñoz, Nova creació, coproducció DQM 2019 
‐ Gelabert Azzopardi, coproducció DQM 2019 
‐ Malpelo, coproducció DQM 2019 
‐ Aina Alegre; coproducció DQM 2019 
‐ Raquel Gualtero; coproducció DQM 2019 
‐ Albert Quesada, coproducció DQM 2019 
‐ Cia Arrengement Provisoire /Jordi Galí, coproducció DQM 2018 
‐ CDC, Quadres d'una exposició, producció DQM 2018 
‐ Israel Galván producció DQM 2019 
‐ Roser López, pre estrena, coproducció DQM 2019 

 
Programació al transport  Públic  
Es presenten les companyies Camut Band i Hop al transport públic que connecta totes les 
ciutats participants, realitzant 9 intervencions diferents a Metro, FGC, Autobusos i Tram al llarg 
de tota la quinzena. 
 
Programació a Espais no teatrals.  
DqM ha publicat una convocatòria perquè les companyies presentin peces per a la seva 
realització en espais no teatrals. La comissió artística n’ha seleccionat 10  i els 9 municipis s'han 
compromès presentar algunes d’aquestes peces, bé al carrer o bé a altres espais. 
  
Programació al carrer,  
 
DqM ha previst diverses intervencions al carrer en cada una de les 9 ciutats: 
1.- Peça internacional  itinerant de gran format. La peça que es presentarà és BLOCK de la 
Companyia anglesa  Motionhouse, que girarà pels 9 municipis. 
2.-  Peces participatives:   

- Tothom Balla, coreografia de Mar Gómez, que es portarà a terme a tots els municipis 
participants. 
- A diferents  barris de la ciutat de Barcelona, es farà Barris en dansa, de Álvaro de la 
Peña. Tots els municipis treballaran la seva participació  a la festa de clausura amb 
grups de dansa locals.  
- Tant Hop com Camut Band, tenen la missió de presentar peces participatives en les 
intervencions que presentin en els transports públics. 

3.-  Festa d'Inauguració. La inauguració es portarà a terme a una plaça pública de la ciutat de 
Barcelona a prop d'algun accés al metro, presentant-se la peça BLOCK i les peces de Camut 
Band i Hop al Metro. 
4.-  Cloenda. Es farà una festa simultània de clausura a les 9 ciutats a les 12.00h del migdia amb 
Tothom Balla, i després, a cada ciutat, es  faran accions participatives específiques amb les 
seves comunitats. 
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ANNEX III 
 
DESCRIPCIÓ  ESDEVENIMENT - CIUTAT  / ESPAIS D’EXHIBICIÓ / PROGRAMA 
 
Ajuntament de Barcelona 
 
 
INAUGURACIÓ 

Per decidir el lloc a Barcelona - BLOCK  
Accions al metro amb Camut Band y Hop 

CLOENDA 
 Plaça dels Àngels -  Tothom Balla 

 Mostra de Barris en Dansa 
 
TEATRES 

‐ Antic Teatre -  Monica Muntaner y Rosa Muñoz, Nova creació,  
                     coproducció DQM 

Cia Angela y Koldo, programa CIRCULA 
‐  Barcelona Distrite Cultural, Programaran una selecció de  5  Peces curtes para 

espais no teatral . 
‐ El Dorado / C.C. Sala Sandaru, Leonor Leal 
‐ TNC,   Gelabert Azzopardi, coproducció DQM 

           Malpelo, coproducció DQM 
‐ Hiroshima, Aina Alegre; coproducció DQM 

              Raquel Gualtero; coproducció DQM 
‐ La Caldera Les Corts, Anna Fontanet  i Amaranta Velarde 
‐ Mercat de les Flors,  La Veronal  

      Albert Quesada, coproducció DQM 
Rosas,  Anne Teresa de Keersmaeker 

 
‐ Mercat de les Flors (Sala PB), Cia. Siberia programa CIRCULA 
‐ Sala Oval, Cia Arrengement Provisoire /Jordi Galí, coproducció DQM 2017 
‐ Sat! Sant Andreu Teatre, Emanuel Gat 

Da.Te Danza 
 

‐ MACBA / LICEU / MUSEUS (espai per determinar)  
Peces curtes per a espais no teatrals 

 
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

‐ Parc Pou d ́en Félix, ZUM-ZUM TEATRE. HIPPOS 
   BLOCK  

‐ Peces curtes per a espais no teatrals 
‐ TRANPORT PUBLIC Camut Band 

 
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

‐ Auditori Barradas, Ivan Gongora 
‐ METRO , Hop 
‐  Plaça de l ́Ajuntament, Nens i nenes tambe ballen 
‐  Plaça del Poliesportiu del Centre i voltants, Territori Dansa dia 30 
‐  Rambla de la Marina, BLOCK  
‐ Teatre Joventut, Via Katlehong 

Sol Pico 
‐ CDC, Quadres d'una exposició, producció DQM 2017 
‐  Espai a determinar, Peces curtes per a espais no teatrals 
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Ajuntament Sant Cugat 

‐ Teatre-Auditori Sant Cugat, Ballet Nacional de España + Orquestra infonia del 
Vallès 

Maria Rovira  
‐ Parc Ramon Barnills, BLOCK  

                  La Tacones 
                  Acció liant la troca 
                 Peces curtes per a espais no teatrals 

‐ TRANPORT PUBLIC - FGC Plaça Lluis Millet, Camut Band 
‐ Auditori de Mirasol, CDC, Quadres d'una exposició, producció DQM 2017 
‐  Plaça Ostavià, Tothom Balla  

Mar Gómez 
Brodas Bros 

 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 

‐ METRO Església Major, Hop 
‐ Plaça Pau Casals, BLOCK  
‐ Plaça  de la vila, ZUM-ZUM TEATRE. HIPPOS 
‐ Mercat de Sagarra i Plaça Manelic, Tothom Balla  

     Mostra de entitats local 
‐ Teatre Sagarra, PIXEL, CCN de Creteil /Cie Käfig 
‐ Peces curtes per a espais no teatrals 

 
Ajuntament de Badalona 

‐ Centre Cultural L‘Escorxador, BLOCK  
       Quinzena Daurada 
       Tothom Balla 

ZUM-ZUM TEATRE. HIPPOS 
‐ Metro Badalona, HOP 
‐ Teatre Principal, Thomas Noon  
‐ Teatre Zorilla, Israel Galván producció DQM 
‐ Biblioteca Sant Roc, Pere Faura 
‐ Plaça publica, Nens i Nenes tambe ballen 

  
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

‐ METRO Cornellà Centre, Hop 
‐ Plaça de Pau Casals, BLOCK  
‐ Parc de Can Mercader, Peces curtes per a espais no teatrals 
‐ Auditori Sant Ildefons, Peça per a públic familiar predeterminar 

 
 
Ajuntament de Viladecans 

‐ Auditori Atrium, Roser López, pre estrena, coproducció DQM  
       CDC, Quadres d'una exposició, producció DQM 2017 

‐ TRANPORT PUBLIC – BUS Plaça Atrium, Camut Band 
‐ Plaça a determinar, BLOCK  

   Tothom Balla 
Ajuntament de Prat de Llobregat 

‐ Espai a determinar, BLOCK  
   ZUM-ZUM TEATRE. HIPPOS 
   Tothom Balla 

‐ METRO, Hop 
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ANNEX IV 
 
COMUNICACIÓ 
 
La comunicació manté una importància crucial en el projecte donat que un dels objectius de DqM 
és la visibilitat de la pràctica de la dansa. L’ICUB centralitza l’estratègia i disseny general i cada 
ciutat farà les adaptacions corresponents als seus programes i produirà i distribuirà el seu propi 
material promocional. 
 
Producció de material des del pressupost ICUB 
 

Banderoles 1200,                             
Opis180 
Programa 80.000,  
Flyer turista 1.000.  
Programes de mà 1.600  
Flyer desplegable 20.000, 
Venecianes 42  
Leds Rambles 22  
Anuncis paper 5 faldons,  
 

 
 
 
 
Al departament de Premsa de l'ICUB se centralitza a la comunicació als mitjans,  així com les 
accions a les xarxes socials i web. Es farà una contractació externa per fer les relacions 
públiques del festival 
 
 
ANNEX V 
PRESSUPOST GLOBAL 
 

DqM              13 -31 març 2019 PRESSUPOST 

Contractació Artística  122.010 

Coproduccions 98.970 

Projecte BLOCK 74.889 

Projecte TOTHOM BALLA 45.375 

Projectes Espais NO TEATRALS 39.422 

Projecte de TRANPORT PUBLIC 44.165 

Projectes comunitaris i de generació i consolidació de públics 41.140 

Transport, allotjament, dietes, producció de contractació artística 50.499 
Despeses generals,  oficina de producció , logistica, seguretat, imprevistos, 
etc 143.530 

Comunicació 140.000 

TOTAL 800.000 
“ 

Pantalles Mou Tv 2 vídeos,  
Cartells botiga 1.600, 
Autobusos 10, 
Falques 20”21,  
Spots tv 30” 47, 
Cinemes Barcelona Spot 45” en 14 
cinemes 88 passes,  
Samarretes 500,  
Senyalització TMB 2 lones 7 vinils 
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Tercer.- MODIFICAR, d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest decret, el punt segon 
de l’acord aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre en sessió ordinària en data 12 de febrer 
de 2019 (núm. Registre 6/2019) en el sentit de condicionar la despesa autoritzada a la modificació 
pressupostària de l’Institut del Teatre 02/2019 per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.. 
 
Quart.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l’Institut del Teatre a efectes de la seva ratificació.” 
 
 
 
4. Dictamen que proposa prendre coneixement del canvi de denominació de 

l’empresa VALORIZA FACILITIES, SA adjudicatària del contracte del LOT 1 
de ”Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències 
de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del 
Vallès (Terrassa)”. 

 
El President dóna la paraula al Gerent, Sr. Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a prendre coneixement del canvi de denominació de 
l’empresa VALORIZA FACILITIES, SA adjudicatària del contracte del LOT 1 de ”Servei 
de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de l’Institut del 
Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès (Terrassa)”. 
 
Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de 22 de 
novembre de 2017, es va adjudicar, amb efectes 1 de gener de 2018, la contractació del LOT 
1 relativa a “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de 
l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès (Terrassa)”, a 
VALORIZA FACILITIES, SA. 
 
El contracte és vigent i finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2019.  
 
L’empresa VALORIZA FACILITIES, SA ha comunicat a l’Institut del Teatre, en data de 4 de 
març de 2019, la modificació de la seva denominació, en el sentit que en lloc de VALORIZA 
FACILITIES, SA  passa a denominar-se SACYR FACILITIES, SA 
 
Aquest canvi de denominació no comporta canvis de la seva personalitat jurídica i manté el 
seu núm. de NIF que continua sent el núm. A-83709873. 
 
En conseqüència, es proposa PRENDRE CONEIXEMENT del canvi de denominació de 
l’empresa  VALORIZA FACILITIES, SA amb NIF A-83709873, adjudicatària del contracte del 
LOT 1 del ”Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències de 
l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès (Terrassa)”, 
que ha passat a denominar-se SACYR FACILITIES, SA, amb el mateix NIF A-83709873 i la 
seva REGULARITZACIÓ comptable als efectes escaients. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
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“Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de 22 de 
novembre de 2017  (núm. registre 168/2017), es va adjudicar, amb efectes 1 de gener de 2018, la 
contractació del LOT 1 relativa a “Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de les dependències 
de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès (Terrassa)”, a VALORIZA 
FACILITIES, SA. 
 
L’esmentat contracte es va formalitzar, d’acord amb l’article 156 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
Actualment el contracte és vigent i finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2019. 
 
Vist que l’esmentada empresa ha comunicat a l’Institut del Teatre, en data de 4 de març de 2019, la 
modificació de la seva denominació, en el sentit que en lloc de VALORIZA FACILITIES, SA passa a 
denominar-se SACYR FACILITIES, SA, segons consta en escriptura notarial amb número de protocol 
2018/142.939, de data 5 d’octubre de 2018, atorgada davant del senyor Francisco Javier Piera Rodríguez,  
notari de l’Il·lustre Col·legi de Madrid, que consta en l’expedient. 
 
Aquest canvi de denominació no comporta canvis de la seva personalitat jurídica i manté el seu núm. de 
NIF que continua sent el núm. A-83709873. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l’Institut del Teatre, previ informe de la Intervenció delegada, 
s’eleven a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- PRENDRE coneixement del canvi de denominació de l’empresa  VALORIZA FACILITIES, SA 
amb NIF A-83709873, adjudicatària del contracte del LOT 1 del ”Servei de neteja, respectuós amb el medi 
ambient, de les dependències de l’Institut del Teatre, de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del 
Vallès (Terrassa)”, que ha passat a denominar-se SACYR FACILITIES, SA, amb el mateix NIF A-
83709873, d’acord amb l’escriptura notarial amb número de protocol 2018/142.939, de data 5 d’octubre de 
2018, atorgada davant del senyor Francisco Javier Piera Rodríguez,  notari de l’Il·lustre Col·legi de 
Madrid, que consta en l’expedient. 
 
Segon.- REGULARITZAR comptablement l’autorització i disposició de la despesa generada per la 
contractació de referència a favor de l’empresa SACYR FACILITIES, SA, amb NIF A-83709873. 
 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la part interessada, per al seu coneixement i efectes.” 
 
 
 
5. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i la Fundació del Gran Teatre del Liceu.  
 

El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació del Gran Teatre del Liceu.  
 
LA FUNDACIÓ EL GRAN TEATRE DEL LICEU és una fundació privada catalana de caràcter 
cultural que té com a principal finalitat promoure i executar totes aquelles iniciatives que 
reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura i, més específicament, de la cultura 
operística, el conreu de la qual és històricament un dels elements distintius de Barcelona, i que 
ha permès acreditar el Gran Teatre del Liceu com un dels centres més prestigiosos del món. 
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Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, així com 
en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp pedagògic, artístic i cultural, per 
tal de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions. 
 
Objectius específics: 

 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès comú per a ambdues 

institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

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

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

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

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Fomentar el coneixement operístic dels estudiants a través de la programació estable del 

Liceu 
9. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
 
Per al desenvolupament de les activitats les parts formalitzaran convenis específics que 
contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, les 
obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos necessaris 
per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de finançament. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys 
a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament 
sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
Es tracta, en definitiva, de la renovació d’un acord de col·laboració que es 
desenvolupa fa anys. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
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programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
D’altra banda, la Fundació el Gran Teatre del Liceu és una fundació privada catalana de caràcter cultural 
que té com a principal finalitat promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i 
la potenciació de la cultura i, més específicament, de la cultura operística, el conreu de la qual és 
històricament un dels elements distintius de Barcelona, i que ha permès acreditar el Gran Teatre del Liceu 
com un dels centres més prestigiosos del món. 
 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes la Base 63 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019, de 
les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no comportin drets o 
obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, que es transcriu a continuació: 
 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE l'INSTITUT DEL TEATRE  I LA FUNDACIÓ 
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant per l’Excm. Sr. Marc 
Castells i Berzosa, President de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació 
de Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 
2018 (BOPB 17 de juliol de 2018), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de 
Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
I de l’altra, 
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LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU, representada pel Sr. Valentí Oviedo 
Cornejo, en qualitat  de Director General, en virtut d’escriptura de poder  atorgada  
davant  el notari de Barcelona  Sr. Manuel-Àngel Martínez García en data 19 d’abril de 
2018, i amb número de protocol 1.076, amb domicili a La Rambla  núm. 51-59 de 
Barcelona 08002 i NIF G-60754223 (En endavant, EL LICEU). 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives 
entitats i 
 
M A N I F E S T E N 
 

I. Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de 
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i 
amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. 
És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de 
l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat 
de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de 
festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la 
realització de programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les 
seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre 
de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 

 
II. Que el LICEU és una fundació privada catalana de caràcter cultural que té com 

a principal finalitat promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin 
en el foment i la potenciació de la cultura i, més específicament, de la cultura 
operística, el conreu de la qual és històricament un dels elements distintius de 
Barcelona, i que ha permès acreditar el Gran Teatre del Liceu com un dels 
centres més prestigiosos del món. 
 

III. Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha 
de permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la 
consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 

IV. Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc 
d’actuació al qual puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest 
respecte puguin portar-se a terme. 
 

V. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern  
de l’Institut del Teatre de data .......... 
 

VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Finalitat del conveni marc 
 
És objecte del present conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, en activitats de promoció de la cultura i les arts de l’espectacle, així com 
en altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp pedagògic, artístic i cultural, per tal 
de crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les institucions. 
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Segon.- Obligacions de les parts 
 
Són objectius d’aquest conveni marc:  
 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Desenvolupar activitats de docència i recerca en matèries d’interès comú per a ambdues 

institucions. 
3. Promoure la formació continuada de professionals. 
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques professionals 

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

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

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

7. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es considerin d’interès comú. 
8. Fomentar el coneixement operístic dels estudiants a través de la programació estable del 

Liceu 
9. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  
les fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns.  Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per 
aquella de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà 
constar la col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i 
de publicitat de l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè. Establiment d’una Comissió Mixta 
 
Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es constituirà una Comissió 
Mixta integrada per representants del Liceu i de l’Institut del Teatre. La tasca de la 
Comissió Mixta és proposar col·laboracions en temes acadèmics, culturals, científics i 
tecnològics d’interès comú, preparar els projectes específics i aclarir els dubtes que 
puguin plantejar-se en la interpretació i l’execució d’aquest conveni marc i dels projectes 
específics. 
 
Sisè. Confidencialitat 
 
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació següent: 
 
-La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest conveni i que 
hagi estat identificada com a confidencial, llevat que ja la coneguessin prèviament i ho 
puguin acreditar o sigui de coneixement públic o arribi al coneixement públic. 
 
-Tota la que sigui resultat del desenvolupament del projecte comú objecte d’aquest 
conveni Marc. 
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Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el 
consentiment de l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquest obligació per part 
de totes les persones al seu càrrec que participen en el projecte. 
 
Setè.- Clàusula de Protecció de dades de Caràcter Personal 
 
Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l’execució del 
present conveni, tan sols podran  ser aplicats o utilitzats única i exclusivament per el 
compliment de les finalitats objecte del mateix, no podent ser cedits o lliurats a tercers sota 
cap títol, ni tan sols als mers efectes de conservació. 
 
En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives  
necessàries, en especial les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de la Llei 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per garantir la seguretat de les dades de 
caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, 
haguda compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades subministrades i els 
riscos als qual són exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. 
 
Vuitè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
Novè. Modificació del conveni  
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en 
relació al seu objecte i contingut. Per escrit per ambdues parts, es podrà procedir a la 
modificació dels termes de col·laboració estipulats en el present conveni, així com a la 
inclusió de tots els annexos que poguessin resultar necessaris per a la seva adequada 
interpretació i el seu seguiment. 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran mitjançant una addenda signada 
per les parts. 
 
Desè.- Causes d’extinció del conveni  
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 

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

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

entitats signatàries. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es 
considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
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Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va 
dirigir haurà de notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i 
s’entendrà resolt el conveni.  
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 

 
Onzè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Dotzè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre i de la Fundació del Gran 
Teatre del Liceu, per la qual cosa les entitats signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats” 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.” 
 
 
 
6. Dictamen que proposta aprovar el conveni marc de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del conveni marc de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
 
 
LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC) és una universitat sorgida de la societat 
del coneixement que té per missió facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, fent 
servir les noves tecnologies per a superar les barreres del temps i l’espai. És objectiu de la 
UOC fer avançar la creativitat de les persones i contribuir al progrés de la societat impulsant la 
recerca entorn de la societat del coneixement. 
La UOC és una universitat de servei públic vehiculada per mitjà d’una fundació privada de 
nacionalitat espanyola, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, 
FUOC), amb el CIF G-60667813, segons consta en la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de 
reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 2040, de 21 d’abril de 1995. La FUOC és titular de la 
Universitat Oberta de Catalunya. 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
 



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

 

 

La col·laboració entre ambdues parts anirà encaminada a: 
 

 Impuls del desenvolupament d’activitats dirigides a promocionar l’ús de les tecnologies 
de la informació en l’àmbit de l’ensenyament superior i continu. 
 

 Organització i realització de cursos, seminaris, reunions o jornades, destinats a 
potenciar la formació i la recerca amb caràcter tant periòdic i estable com 
circumstancial. 

 Foment de la col·laboració entre ambdues parts per a aprofundir en la formació, tant 
reglada com contínua, i en el desenvolupament d’estudis i treballs de recerca, en 
l’àmbit específic de l’INSTITUT. 

 Promoció de la pràctica dels estudis teòrics a la realitat professional per tal de 
consolidar la formació dels estudiants i proporcionar-los una visió pràctica dels 
coneixements adquirits al llarg del pla d’estudis. 

 Foment de la col·laboració en l’àmbit de la docència per mitjà d’activitats que puguin 
desenvolupar el professorat i els estudiants d’ambdues institucions. 

 Qualsevol altra acció relacionada amb les finalitats de les parts, de la manera que es 
decideixi en cada cas.. 

 
Per al desenvolupament de les activitats les parts formalitzaran convenis específics que 
contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de 
finançament. 
 
En el supòsit que ambdues parts col·laborin mitjançant convenis específics per a desenvolupar 
formació, tant pròpia com oficial, aquesta formació ha de quedar subjecta a la legislació vigent 
en matèria de l’ensenyament superior que hi sigui aplicable. 
 
Aquest conveni Marc entrarà en vigència des del moment de la seva signatura i tindrà una 
durada de TRES (3) ANYS, comptat a partir de la data de la signatura. Un cop finalitzat aquest 
període, amb una antelació mínima de tres (3) mesos, es podrà prorrogar expressament 
sempre que la durada, inclosa la pròrroga, NO SUPERI ELS SIS ANYS. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
D’altra banda, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una universitat sorgida de la societat del 
coneixement que té per missió facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, fent servir les noves 
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tecnologies per a superar les barreres del temps i l’espai. És objectiu de la UOC fer avançar la creativitat 
de les persones i contribuir al progrés de la societat impulsant la recerca entorn de la societat del 
coneixement. 
 
La UOC és una universitat de servei públic vehiculada per mitjà d’una fundació privada de nacionalitat 
espanyola, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, FUOC), amb el CIF G-
60667813, segons consta en la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de 
Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2040, de 21 d’abril de 
1995. La FUOC és titular de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes la Base 63 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019, de 
les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no comportin drets o 
obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), que es transcriu a continuació: 

 
“ C O N V E N I  M A R C  D E  C O L · L A B O R A C I Ó  E N T R E  L A  U N I V E R S I T A T  

O B E R T A  D E  C A T A L U N Y A  I  L ' I N S T I T U T  D E L  T E A T R E  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (en endavant, «UOC»), representat pel 
Sr. Josep A. Planell, en qualitat de Rector Magnífic de la UOC, amb domicili social a Barcelona, 
avinguda del Tibidabo, 39-43,  que actua a l’empara de l’acord pres pel Patronat de la Fundació 
per a la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «FUOC») en data 11 de març de 2013, 
ratificat per l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 19 de març de 2013, i d’acord 
amb els poders atorgats davant el Sr. Francisco Armas Omedes, notari de Barcelona, segons 
l’escriptura pública amb número de protocol 1067, el 16 d’abril de 2013. La FUOC és titular de la 
Universitat Oberta de Catalunya, reconeguda per la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement 
de la Universitat Oberta de Catalunya. 
 
De l’altra part, l’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant per l’Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa, President de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de 
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Barcelona, assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB 17 
de juliol de 2018), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que 
intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a 
subscriure’l. 
 

EXPOSICIÓ 
 

I. La UOC és una universitat sorgida de la societat del coneixement que té per missió 
facilitar la formació de les persones al llarg de la vida, fent servir les noves tecnologies 
per a superar les barreres del temps i l’espai. És objectiu de la UOC fer avançar la 
creativitat de les persones i contribuir al progrés de la societat impulsant la recerca 
entorn de la societat del coneixement. 

 
II. La UOC és una universitat de servei públic vehiculada per mitjà d’una fundació privada 

de nacionalitat espanyola, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (en 
endavant, FUOC), amb el CIF G-60667813, segons consta en la Llei 3/1995, de 6 
d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2040, de 21 d’abril de 1995. La FUOC és 
titular de la Universitat Oberta de Catalunya. 

 
III. La UOC té la voluntat d’establir aliances amb empreses i institucions que comparteixin 

els mateixos objectius i valors amb la finalitat de crear una xarxa relacional que permeti 
intercanviar experiències orientades al desenvolupament dels professionals i a la millora 
de la competitivitat de les organitzacions en el marc de la societat del coneixement. 

 
IV. Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, 

dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat 
d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució de 
formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves 
finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com 
l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, 
propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. També figura 
entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre 
de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 
 

V. Ambdues parts consideren interessant establir un marc permanent de col·laboració i, 
atesa la complementarietat i la coincidència de les seves finalitats, volen subscriure un 
acord marc de col·laboració per a acomplir-les millor i  que es regirà per les següents 
 

CLÀUSULES 
 

1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord és establir un marc d’actuació per a la col·laboració entre la UOC i 
l’INSTITUT en el desenvolupament d’activitats d’interès mutu per a ambdues parts. 
 
2. Modalitats de col·laboració 
 
Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les activitats objecte de col·laboració poden ser les 
següents: 
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a) Impuls del desenvolupament d’activitats dirigides a promocionar l’ús de les tecnologies 
de la informació en l’àmbit de l’ensenyament superior i continu. 

 
b) Organització i realització de cursos, seminaris, reunions o jornades, destinats a 

potenciar la formació i la recerca amb caràcter tant periòdic i estable com circumstancial. 
 
c) Foment de la col·laboració entre ambdues parts per a aprofundir en la formació, tant 

reglada com contínua, i en el desenvolupament d’estudis i treballs de recerca, en l’àmbit 
específic de l’INSTITUT. 

 
d) Promoció de la pràctica dels estudis teòrics a la realitat professional per tal de consolidar 

la formació dels estudiants i proporcionar-los una visió pràctica dels coneixements 
adquirits al llarg del pla d’estudis. 

 
e) Foment de la col·laboració en l’àmbit de la docència per mitjà d’activitats que puguin 

desenvolupar el professorat i els estudiants d’ambdues institucions. 
 
f)  Qualsevol altra acció relacionada amb les finalitats de les parts, de la manera que es 

decideixi en cada cas. 
 
3. Formalització d’accions conjuntes 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  
les fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns. Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
La UOC i l’INSTITUT poden portar a terme projectes, programes i altres formes de col·laboració 
que acordin a l’empara d’aquest conveni, per mitjà de qualsevol institució o empresa en què 
participin o que pertanyi al seu grup d’empreses. 
 
Aquest conveni no és exclusiu ni excloent i les parts en poden formalitzar altres d’iguals o 
semblants amb qualsevol entitat. 
 
4. Desenvolupament d’accions formatives 
 
En el supòsit que ambdues parts col·laborin mitjançant convenis específics per a desenvolupar 
formació, tant pròpia com oficial, aquesta formació ha de quedar subjecta a la legislació vigent en 
matèria de l’ensenyament superior que hi sigui aplicable. 
 
5. Responsabilitat i representació 
 
Les parts manifesten expressament que aquest acord de col·laboració no genera cap vincle de 
representació, dependència o subordinació entre elles, per la qual cosa cap entitat no pot 
representar l’altra en el compliment de les seves obligacions legals o contractuals ni en 
l’assumpció de compromisos o responsabilitats. 
 
La relació entre les parts derivada d’aquest conveni marc o de qualsevol forma de col·laboració 
que s’acordi a l’empara d’aquest conveni és una relació entre contractants independents. Les 
parts reconeixen que aquest conveni no genera cap tipus de relació laboral, societària, d’agència 
o franquícia, de fet o de dret, entre les parts, i cap de les parts no pot actuar o presentar-se 
davant de terceres persones com a tal. Cada part ha de portar a terme els seus compromisos 
sota la seva responsabilitat exclusiva, amb els seus propis mitjans i de conformitat amb la llei. 
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6. Propietat intel·lectual i industrial 
 
Les parts acorden que aquest conveni marc no atorga cap dret respecte de la propietat o 
titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial de cadascuna de les parts, excepte per al 
que preveu la clàusula 7. 
 
La propietat intel·lectual i industrial comprèn els drets d’autor (obres literàries i artístiques) i els 
seus drets connexos (artistes, intèrprets o executants, productors de fonogrames i organismes de 
radiodifusió), així com les invencions, els dissenys industrials, els signes distintius, etc.  
 
Qualsevol forma de propietat intel·lectual i industrial reconeguda legalment s’ha d’incloure en 
aquest pacte. 
 
7. Màrqueting i difusió 
 
Cadascuna de les parts declara i garanteix que és titular o té un títol suficient per a l’explotació 
comercial de tots els drets dels noms, logos i marques respectius i qualsevol altre bé protegit per 
les lleis en matèria de propietat industrial. 
 
Així mateix, les parts s’autoritzen recíprocament a fer servir els seus logos, noms comercials, 
marques i altres elements d’identitat corporativa sobre els quals siguin titulars de propietat 
intel·lectual amb la finalitat única de desenvolupar l’objecte d’aquest acord. 
 
8. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts acorden que els assumptes específics sobre protecció de dades de caràcter personal 
s’han d’acordar en els convenis específics que desenvolupin les modalitats de col·laboració 
objecte d’aquest conveni, que, si escau, signin les parts. 
 
Ambdues parts reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la Llei Orgànica 
3/2018 de Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, del Reglament 
General en Protecció de dades 2016/679, d’ara en endavant “RGPD”, i de la legislació 
complementària. Així mateix, reconeixen haver estat informades de que el responsable del 
tractament és la UOC i que les seves dades  són tractades amb la finalitat de formalitzar el 
present contracte i de complir i executar les obligacions derivades del mateix i que poden ser 
cedides a les empreses del grup UOC. Es pot consultar l’exercici dels drets d'accés, rectificació, 
oblit, oposició, limitació i portabilitat previstos al RGPD a la política de privacitat de la UOC. 
 
9. Confidencialitat 
 
Les parts acorden tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació que 
s’hagin subministrat a l’altra part durant la vigència d’aquest document. Ambdues parts també 
acorden no divulgar aquesta informació a cap persona o entitat, exceptuant-ne els treballadors, 
amb la condició que també mantinguin la confidencialitat i només en la mesura que sigui 
necessari per a executar correctament aquest document. 
 
L’acord de confidencialitat continua vigent fins i tot després que s’extingeixi aquest document, 
sigui quina en sigui la causa. 
 
10. Codi de Conducta 
 
La UOC disposa d’un Codi de Conducta que li proporciona els mecanismes apropiats per garantir 
que la Universitat duu a terme la seva activitat, en tant que institució de referència en 
l’ensenyament superior en línia, amb la màxima integritat. 
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El Codi de Conducta no només afecta a tots els professionals de la UOC, independentment de la 
funció, la localització o el nivell jeràrquic que tinguin, sinó també a tots els seus proveïdors, 
subcontractistes, franquiciats, llicenciataris o entitats amb les quals tingui una relació comercial, 
de negoci o de col·laboració.  
  
En conseqüència, l’INSTITUT s’obliga a complir el que estableix el Codi de Conducta de la UOC i 
que es conté en el document allotjat a l’enllaç que es detalla a continuació, sense perjudici que la 
UOC facilitarà en qualsevol moment, a requeriment de l’INSTITUT una còpia del mateix, i li 
resoldrà totes aquelles qüestions que li traslladi al respecte. L’enllaç al Codi de Conducta de la 
UOC és el següent:  
 
https://seu-electronica.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/seu-
electronica/CODI_CONDUCTA_Provexdors_i_Entitats_signats_convenis_CAx1x.pdf,  
 
Així mateix, l’INSTITUT restarà obligat a proporcionar a la UOC de manera immediata, en cas 
que aquesta li ho requereixi, la informació que la Universitat consideri necessària per tal de 
comprovar que en el marc de la relació de col·laboració s’està complint amb allò previst al Codi 
de Conducta. 
  
L’incompliment per part de l’INSTITUT, en el marc de la relació de col·laboració, dels valors, 
normes, pautes i pràctiques descrits al Codi de Conducta de la UOC, o la negativa a proporcionar 
la informació requerida al respecte, serà causa de resolució immediata del conveni i/o addendes, 
sense perjudici de l’obligació de la part incomplidora de rescabalar a la UOC pels danys i 
perjudicis que l’esmentat incompliment li hagi pogut generar. 
 
11. Entrada en vigor i durada 
 
Aquest conveni marc entrarà en vigència des del moment de la seva signatura i tindrà una 
durada de tres (3) anys, comptat a partir de la data de la signatura. Un cop finalitzat aquest 
període, amb una antelació mínima de tres (3) mesos, es podrà prorrogar expressament sempre 
que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els sis anys. 
 
12. Modificació del conveni marc 

 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al 
seu objecte i contingut. Per escrit per ambdues parts, es podrà procedir a la modificació dels 
termes de col·laboració estipulats en el present conveni, així com a la inclusió de tots els 
annexos que poguessin resultar necessaris per a la seva adequada interpretació i el seu 
seguiment. 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran mitjançant una addenda signada per les 
parts. 

 
13. Resolució 
 
Són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del 
mateix. 
b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les 
entitats signatàries. 
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En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal 
que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es considerin 
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, 
vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va dirigir 
haurà de notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i s’entendrà 
resolt el conveni.  
 
d) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre aquest 
document, amb un preavís de tres [3] mesos, sense que això afecti les accions ja començades i 
pendents d’acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions contretes per cadascuna de les parts 
fins al moment de la resolució. 
e)    Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 
 
14. Comissió de seguiment 
 
Les parts acorden que qualsevol dels convenis específics que derivin d’aquest conveni i 
desenvolupin pactes concrets han de contenir una comissió de seguiment formada per un o més 
representants de cada entitat. Aquesta comissió s’ha de reunir quan alguna de les parts ho 
sol·liciti o bé un cop l’any i ha de dictar les normes internes de funcionament. 
 
La comissió té com a funcions la programació, el seguiment i la valoració de les activitats 
pactades en el conveni específic, i l’aclariment de tots els dubtes que es puguin plantejar en la 
interpretació i l’execució d’aquests documents. 
 
15. Jurisdicció 
 
Les parts expressen el compromís de complir les obligacions respectives de bona fe i dur a bon 
terme totes i cadascuna de les negociacions que siguin necessàries per a complir aquest acord a 
satisfacció d’aquestes. 
 
Qualsevol controvèrsia s’ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si no arriben a un acord, 
les parts convenen que les qüestions litigioses que derivin de la interpretació, l’aplicació o 
l’execució dels acords que estableix aquest document són de coneixement i competència dels 
jutjats i tribunals de Barcelona de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
16. Llei aplicable 
 
Aquest document es regeix pel que estableixen les seves clàusules. Els aspectes que no s’hi 
preveuen es regeixen per la legislació espanyola vigent. 
 
17. Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre, per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
Les parts acorden que, a l’efecte de notificacions, s’estableixin els domicilis socials d’ambdues 
institucions. 
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I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document en dos exemplars i a un únic 
efecte, al lloc i en la data que s’indiquen en l’encapçalament.” 
 

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)” 
 
 
 
7. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i Fundación AISGE. 
 

El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del  conveni marc de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundación AISGE. 
 
 
LA FUNDACIÓN AISGE té entre les seves finalitats el foment d'accions de promoció i formació 
dels artistes, als efectes dels quals promou i participa en la promoció de cursos o tallers de 
formació de l'artista intèrpret. 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’INSTITUT i la Fundación 
AISGE en els assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural, per tal de 
crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les entitats, en el marc de 
les activitats que desenvolupen cadascuna d’elles. 
 
Objectius específics: 

 
1. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
2. Col·laborar en activitats de docència d’interès comú i, en especial, les referides als 

ensenyaments que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
3. Promoure la formació continuada de professionals.  
4. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques 

professionals que s’imparteixen a l'Institut del Teatre.  
5. Fomentar el debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin 

beneficiar ambdues institucions.  
6. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es consideren d’interès 

comú.  
7. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 

 
Per al desenvolupament de les activitats les parts formalitzaran convenis específics que 
contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de 
finançament. 
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Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
D’altra banda, la Fundación AISGE té entre les seves finalitats el foment d'accions de promoció i formació 
dels artistes, als efectes dels quals promou i participa en la promoció de cursos o tallers de formació de 
l'artista intèrpret. 
 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor 
aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes la Base 63 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019, de 
les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no comportin drets o 
obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Fundació de 
Artistas de Interpretes, Sociedad de gestión (Fundación AISGE) que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓN AISGE I  L’INSTITUT DEL 
TEATRE , ORGANISME AUTÒNOM DE  LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
D’una banda,  
 
FUNDACIÓN DE ARTISTAS INTERPRETES, SOCIEDAD DE GESTION (d’ara en endavant 
FUNDACIÓN AISGE) representat per la Sra. Pilar Bardem Muñoz, amb NIF núm. 94.208-T, el Sr. 
Sergi Mateu Vives amb NIF núm. 39.032.615-M, i el Sr. Abel Martín Villarejo amb NIF núm. 
6.559.088-V, en qualitat de Patrons i Director General de l’entitat respectivament, i amb domicili 
professional a Madrid (28014), carrer Ruiz de Alarcón, 11, NIF G 83425439. 
De l’altra, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant per l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, President de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, 
assistit pel Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB 17 de juliol de 
2018), amb domicili a la Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 

MANIFESTEN 
 

I. Que l’INSTITUT Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació 
de Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la 
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una institució 
de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant entre les 
seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com 
l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, 
propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. També figura 
entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre 
de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 

 
II. Que la Fundación AISGE té entre les seves finalitats el foment d'accions de promoció i 

formació dels artistes, als efectes dels quals promou i participa en la promoció de cursos 
o tallers de formació de l'artista intèrpret. 

 
III. Que ambdues entitats constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de 

permetre un millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels 
objectius que ambdues es proposen. 

 
IV. Que per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al 

qual puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a 
terme. 

 
V. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de 

l’Institut del Teatre celebrada el ......................... 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 

 
PACTES 

 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’INSTITUT i la Fundación 
AISGE en els assumptes d’interès comú relacionats amb el camp artístic i cultural, per tal de 
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crear projectes comuns i assolir els objectius propis de cadascuna de les entitats, en el marc de 
les activitats que desenvolupen cadascuna d’elles.  
 
Segon.- Objectius del conveni marc 
 
8. Promoure relacions de caràcter acadèmic, artístic i cultural. 
9. Col·laborar en activitats de docència d’interès comú i, en especial, les referides als 

ensenyaments que s’imparteixen a l’Institut del Teatre. 
10. Promoure la formació continuada de professionals.  
11. Promoure la realització de pràctiques dels estudiants de les diferents branques professionals 

que s’imparteixen a l'Institut del Teatre.  
12. Fomentar el debat i intercanvi d’experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar 

ambdues institucions.  
13. Col·laborar en la coordinació d’activitats culturals que es consideren d’interès comú.  
14. Tots aquells altres aspectes que es considerin d’interès per a ambdues institucions. 
 
Quan ambdues institucions ho considerin oportú podran proposar la col·laboració de tercers per a 
la realització de les activitats esmentades. 
 
Tercer.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran 
convenis específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de 
cadascuna de les parts, les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació 
dels recursos necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  
les fonts de finançament, així com la resta de requeriments legals oportuns.  Aquests convenis 
específics hauran de ser aprovats pels respectius òrgans de govern. 
 
Quart.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella 
de les parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la 
col•laboració entre ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i de publicitat de 
l’activitat, mitjançant la incorporació dels corresponents logotips. 
 
Cinquè. Establiment d’una Comissió Mixta 
 
Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es constituirà una Comissió Mixta 
integrada per representants de la Fundación AISGE i de l’Institut del Teatre. La tasca de la 
Comissió Mixta és proposar col·laboracions en temes acadèmics, culturals, científics i tecnològics 
d’interès comú, preparar els projectes específics i aclarir els dubtes que puguin plantejar-se en la 
interpretació i l’execució d’aquest conveni marc i dels projectes específics. 
 
Sisè. Confidencialitat 
 
Ambdues parts reconeixen el caràcter estrictament confidencial de la informació següent: 
 
-La que hagin rebut de l’altra part amb motiu del projecte objecte d’aquest conveni i que hagi 
estat identificada com a confidencial, llevat que ja la coneguessin prèviament i ho puguin 
acreditar o sigui de coneixement públic o arribi al coneixement públic. 
 
-Tota la que sigui resultat del desenvolupament del projecte comú objecte d’aquest conveni Marc. 
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Per tant, les parts s’obliguen a no difondre la informació confidencial sense el consentiment de 
l’altra part, així com a garantir el compliment d’aquest obligació per part de totes les persones al 
seu càrrec que participen en el projecte. 
 
Setè.- Clàusula de Protecció de dades de Caràcter Personal 
 
Si es produís l’accés a dades de caràcter personal, com a conseqüència de l’execució del 
present conveni, tan sols podran  ser aplicats o utilitzats única i exclusivament per el compliment 
de les finalitats objecte del mateix, no podent ser cedits o lliurats a tercers sota cap títol, ni tan 
sols als mers efectes de conservació. 
 
En tot cas, les parts hauran d’adoptar mesures d’índole tècnica i organitzatives  necessàries, en 
especial les que reglamentàriament es determinen, en aplicació de la Llei de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva 
alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, haguda compte de l’estat de la tecnologia, la 
naturalesa de les dades subministrades i els riscos als qual són exposats, tant si provenen de 
l’acció humana o del medi físic o natural. 
 
Vuitè.- Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys a 
partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament 
sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
Novè. Modificació del conveni  
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al 
seu objecte i contingut. Per escrit per ambdues parts, es podrà procedir a la modificació dels 
termes de col·laboració estipulats en el present conveni, així com a la inclusió de tots els 
annexos que poguessin resultar necessaris per a la seva adequada interpretació i el seu 
seguiment. 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran mitjançant una addenda signada per les 
parts. 
 
Desè.- Causes d’extinció del conveni  
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu 
objecte o per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 

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

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

entitats signatàries. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment 
per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es 
considerin incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme 
de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
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Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va 
dirigir haurà de notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i 
s’entendrà resolt el conveni.  
 
i) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
j) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 

 
Onzè.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà 
resoldre de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest 
conveni, que vindrà referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
Dotzè.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les 
dades relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) 
seran publicades al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre per la qual cosa les entitats 
signatàries es donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que 
s’estén per duplicat, en la data i lloc indicats 

 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Fundación AISGE.” 
 
 
 
8. Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre 

l’Institut del Teatre i la Xarxa Audiovisual Local, SL.  
 
El President dóna la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de l’expedient, relatiu a l’aprovació del  conveni marc de 
col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Xarxa Audiovisual Local, SL. 
 
 
La Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL, SL), és una societat mercantil limitada de capital 
íntegrament públic, creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei públic de 
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb aquest objectiu 
gestiona La Xarxa, una plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans 
de comunicació local. 
Ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues 
es proposen. 
L’objecte del conveni es crear un marc estable de col·laboració entre les entitats signatàries 
per tal de què aquestes puguin desenvolupar actuacions i projectes comuns en els respectius 
àmbits d’actuació i, puguin aprofitar mútuament els mitjans tècnics i materials de que disposen. 
Objectius comuns: 

 a.- Publicitat, màrqueting i activitats generals de promoció. 
 b.- Producció i explotació de continguts. 

c.- Aprofitament d’infraestructures. 
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 d.- Tasques d’ajut i suport al món local. 
 e.- Difusió de les activitats de l’Institut del Teatre. 

f.- Participació dels alumnes i graduats/des de l’Institut del Teatre en 
produccions de la XAL. Participació regulada d’acord amb la normativa 
aplicable del sector. 

g.-Qualsevol altra iniciativa comuna que es consideri oportuna per ambdues 
institucions. 

 
Per al desenvolupament de les activitats les parts formalitzaran convenis específics que 
contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos 
necessaris per a l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de 
finançament. 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre 
anys a partir de l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar 
expressament sempre que la durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat 
jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària per al compliment de 
les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, 
figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i 
l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 
gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la 
divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
D’altra banda, la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL, SL), és una societat mercantil limitada de capital 
íntegrament públic, creada per la Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei públic de caràcter 
econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; amb aquest objectiu gestiona La Xarxa, 
una plataforma única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació local. 
 
Ambdues parts constaten que la mútua col·laboració i coordinació han de permetre un millor aprofitament 
del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es proposen. 
Per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual puguin adaptar-
se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 
Vistes la Base 63 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019, de 
les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no comportin drets o 
obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Vist el que disposa l’article 12. b dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la Junta 
de Govern en matèria d’aprovació de convenis amb persones i entitats públiques o privades. 
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Vist que per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, adoptat en sessió ordinària de data 20 
d’abril de 2016 (núm. Registre 71/16) i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 
data 27 d’abril de 2016 es va delegar parcialment, a favor de la Direcció General de l’Institut del Teatre, 
l’aprovació de convenis de quantia que no ultrapassi els 50.000€, reservant-se la competència per a 
l’aprovació de convenis marc o protocols generals i de convenis tipus referits a una pluralitat de 
destinataris. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre,  s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’Institut del Teatre i la Xarxa 
Audiovisual Local, SL, que es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT DEL TEATRE I  XARXA AUDIOVISUAL 
LOCAL, S.L. 
  
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, 
 
L’INSTITUT DEL TEATRE (en endavant l’INSTITUT) representant per l’Excm. Sr. Marc Castells i 
Berzosa, President de l‘Institut del Teatre, Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, assistit pel 
Sr. Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB 17 de juliol de 2018), amb domicili a la 
Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
I d’una altra,  
 
D’una banda, la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL, amb CIF B65908337 i domicili a Barcelona (08028), 
Travessera de les Corts, núm. 131-159, Recinte Maternitat - Pavelló Cambó, representada pel Sr. 
Francesc Pena Carbó, com a Conseller Delegat de la mateixa, segons escriptura de nomenament de 
càrrec, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Lluís Jou i Mirabent, de data 6 d’abril de 2018, amb 
número de protocol 941. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària en dret per a atorgar aquest acte jurídic, 
i posades prèviament d’acord,  
 
MANIFESTEN 
 

I. Que l’Institut del Teatre és un organisme autònom creat per la Diputació de Barcelona, dotat de 
personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la capacitat d’actuar necessària 
per al compliment de les seves finalitats. És una institució de formació, d’investigació i de difusió 
de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de 
les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, 
exposicions, així com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i 
de dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. També 
figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre de 
l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 

 
II. Que XAL, SL, és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic, creada per la 

Diputació de Barcelona, per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment 
de la comunicació audiovisual local; amb aquest objectiu gestiona La Xarxa, una plataforma 
única de continguts multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació local. 
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III. Que ambdues institucions constaten que la mútua col·laboració i coordinació ha de permetre un 
millor aprofitament del seu potencial, en benefici de la consecució dels objectius que ambdues es 
proposen. 

 
IV. Que per a fer possible aquesta cooperació es fa necessari establir un marc d’actuació al qual 

puguin adaptar-se les diferents accions que a aquest respecte puguin portar-se a terme. 
 

V. Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de govern de l’Institut del Teatre 
de data ...................... 

 
VI. Que Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 

acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents. 
 
PACTES 
 
PRIMER. Objecte. 
 
El present conveni té per objecte crear un marc estable de col·laboració entre les entitats signatàries per 
tal de què aquestes puguin desenvolupar actuacions i projectes comuns en els respectius àmbits 
d’actuació i, puguin aprofitar mútuament els mitjans tècnics i materials de que disposen. 
 
És per això que les entitats signants acorden fomentar i establir les sinergies pertinents, compartir els 
recursos que resultin necessaris per tal d’assolir objectius comuns, així com una millor consecució de les 
pròpies finalitats. 
 
SEGON.- Condicions generals de col·laboració. 
 
1. Les parts convenen dur a terme diversos projectes i actuacions conjuntes dins dels següents àmbits, 
comprometent-se a posar en comú, d’acord amb les respectives necessitats i disponibilitats 
pressupostàries, els seus coneixements, recursos humans i materials necessaris per assolir objectius 
comuns. 
 
 a.- Publicitat, màrqueting i activitats generals de promoció. 
 b.- Producció i explotació de continguts. 
c.- Aprofitament d’infraestructures. 
 d.- Tasques d’ajut i suport al món local. 
 e.- Difusió de les activitats de l’Institut del Teatre. 
f.- Participació dels alumnes i graduats/des de l’Institut del Teatre en produccions de la XAL. Participació 
regulada d’acord amb la normativa aplicable del sector. 
g.-Qualsevol altra iniciativa comuna que es consideri oportuna per ambdues institucions. 
 
TERCER.- Convenis específics 
 
Per al desenvolupament de les activitats plantejades al pacte segon, les parts formalitzaran convenis 
específics que contindran una descripció del projecte, el nom del representant de cadascuna de les parts, 
les obligacions, els terminis i els cronogrames d’execució, la planificació dels recursos necessaris per a 
l’execució del projecte, les aportacions econòmiques, si escau,  les fonts de finançament, així com la resta 
de requeriments legals oportuns.  Aquests convenis específics hauran de ser aprovats pels respectius 
òrgans de govern. 
 
QUART.- Difusió i divulgació 
 
La difusió i divulgació de les activitats realitzades en el present conveni s’efectuaran per aquella de les 
parts que en el seu cas es consideri adient. En qualsevol cas, es farà constar la col·laboració entre 
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ambdues entitats en el material de promoció, de difusió i de publicitat de l’activitat, mitjançant la 
incorporació dels corresponents logotips. 
 
CINQUÈ.- Comissió de seguiment del conveni de col·laboració. 
 
Les parts constituiran una comissió de seguiment que serà la facultada per a proposar les actuacions 
conjuntes a portar a terme i fer-ne el seguiment,. La tasca de la Comissió Mixta és proposar 
col·laboracions en temes acadèmics, culturals, científics i tecnològics d’interès comú, preparar els 
projectes específics i aclarir els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació i l’execució d’aquest 
conveni marc i dels projectes específics. 
 
Aquesta comissió estarà formada per un representant de cadascuna de les entitats signants. 
 
En cas de separació o extinció del present conveni, la comissió de seguiment proposarà les previsions 
oportunes per a la liquidació de les actuacions que estiguin en marxa.  
 
SISÈ. Vigència 
 
Aquest conveni entrarà en vigència el dia de la seva signatura i tindrà la durada de quatre anys a partir de 
l’esmentada data. Un cop finalitzat aquest període, es podrà prorrogar expressament sempre que la 
durada, inclosa la pròrroga, no superi els vuit anys. 
 
SETÈ. Modificació del conveni  
 
El present conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació al seu 
objecte i contingut. Per escrit per ambdues parts, es podrà procedir a la modificació dels termes de 
col·laboració estipulats en el present conveni, així com a la inclusió de tots els annexos que poguessin 
resultar necessaris per a la seva adequada interpretació i el seu seguiment. 
 
Totes les modificacions d'aquest conveni s'efectuaran mitjançant una addenda signada per les parts. 
 
VUITÈ.- Causes d’extinció del conveni  
 
El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o 
per incórrer en causa de resolució. 
 
Són causes de resolució: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del mateix. 
b) L’acord unànime de tots els signataris. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algunes de les entitats 

signatàries. 
 
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que 
compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es considerin incomplerts. 
Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de 
l’execució del conveni i a la resta de parts signatàries. 
 
Si transcorregut el termini indicat al requeriment persisteixi l’incompliment, la part que el va dirigir haurà de 
notificat a les parts signatàries la concurrència de la causa de la resolució i s’entendrà resolt el conveni.  
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altre causa diferents de les anteriors previstes en el conveni o altres lleis. 
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NOVÈ.- Litigis i controvèrsies. 
 
Qualsevol divergència que pugui sorgir sobre la interpretació o execució del conveni s’intentarà resoldre 
de forma amistosa, sense perjudici de la jurisdicció competent aplicable a aquest conveni, que vindrà 
referida als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
DESÈ.- Informació de publicació del conveni 
 
En compliment d’allò establert a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, a la qual estan subjectes les administracions públiques, les dades 
relatives al present conveni (data, parts, objecte, drets i obligacions principals i vigència) seran publicades 
al Portal de Transparència de l’Institut del Teatre i de la XAL, per la qual cosa les entitats signatàries es 
donen per informades. 
 
I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que s’estén per 
duplicat, en la data i lloc indicats.” 
 
Segon.- NOTIFICAR aquests acords a la Xarxa Audiovisual Local, SL.” 
 
 
 
9. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les Beques per a la 

formació i el perfeccionament dels/les graduats/-des de l’Institut del Teatre 
per a l’any  2019 (Beques de Perfeccionament).  

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, orientada a aprovar la regulació de la concessió 
d’unes beques. 

 

Fins a l’any 2008 l’Institut del Teatre concedia tres tipus de Premis en l’àmbit de les arts 
escèniques adreçats als/les postgraduats/-des de les escoles superiors de l’Institut del 
Teatre. Aquests premis eren: el Premi a Projectes d’Escenificació, el Premi a Projectes de 
Recerca i el Premi a Estudis de Perfeccionament. 
 
El 22 de gener de 2009, la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre va emetre un informe 
mitjançant el qual manifestava la conveniència de no convocar, a partir d’aquell mateix any, 
els Premis de Projectes de Recerca, tot justificant que els esmentats premis estaven adreçats 
als graduats/des de les quatre últimes promocions, aspecte que feia que la trajectòria en 
recerca dels/les graduats/des fos, en general, curta i que condicionava la qualitat dels 
projectes presentats. 
 
És per això que la Coordinació Acadèmica ha  proposat no convocar els Premis a Projectes 
de Recerca i acumular la seva dotació econòmica als Premis a Estudis de 
Perfeccionament, si bé per la pròpia naturalesa jurídica de la dotació econòmica, es més 
oportú qualificar-la de “beca” en lloc de “premi”. 
 
Les Beques per a la formació i el perfeccionament dels/les graduats/des de l’Institut del Teatre 
de la present convocatòria tenen una dotació econòmica global de 7.560,00. L'lnstitut del 
Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 3.780,00 € cadascuna.  
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La despesa anirà a càrrec dels exercicis següents: 
 

Exercici 
pressupostari 

Import 

2019 5.292,00€ 

2020 2.268,00€ 

 
 
Les bases regulen els principals aspectes següents: 
- Procediment de presentació de sol·licituds 
- Procediment de concessió 
- Composició de l’òrgan tècnic de valoració 
- Criteris d’avaluació dels projectes 
- Calendari del procés 
- Procediment de justificació 
- Drets i deures dels destinataris 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir programes 
d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels postgraduats en les diferents disciplines 
artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre recullen entre les seves 
finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de l’espectacle.  
 
Amb aquest propòsit, fins a l’any 2008 l’Institut del Teatre concedia tres tipus de Premis en l’àmbit de les 
arts escèniques adreçats als/les postgraduats/-des de les escoles superiors de l’Institut del Teatre. 
Aquests premis eren: el Premi a Projectes d’Escenificació, el Premi a Projectes de Recerca i el Premi a 
Estudis de Perfeccionament. 
 
El 22 de gener de 2009, la Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre va emetre un informe mitjançant 
el qual manifestava la conveniència de no convocar, a partir d’aquell mateix any, els Premis de Projectes 
de Recerca justificant que els esmentats premis estaven adreçats als graduats/des de les quatre últimes 
promocions, aspecte que feia que la trajectòria en recerca dels/les graduats/des fos, en general, curta i 
que condicionava la qualitat dels projectes presentats. Aquest fet va quedar de manifest en la 
convocatòria de l’any 2008, declarada deserta, en tant que cap dels tres projectes presentats assolia els 
mínims de qualitat exigits. 
 
És per això que la Coordinació Acadèmica ha  proposat no convocar els Premis a Projectes de Recerca i 
acumular la seva dotació econòmica als Premis a Estudis de Perfeccionament, si bé per la pròpia 
naturalesa jurídica de la dotació econòmica, es més oportú qualificar-la de “beca” en lloc de “premi”. 
 
Atès que les Beques per a la formació i el perfeccionament dels/les graduats/des de l’Institut del Teatre 
tenen una dotació econòmica global de 7.560,00 euros (SET MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS).  
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la LGS, així com allò previst als articles 12, 14.2 i 14.3 de l’Ordenança 
General de Subvencions. 
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Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així com a l’article 4 
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la 
qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria per a l’atorgament de les Beques per a la formació i el 
perfeccionament dels/les graduats/-des de l’Institut del Teatre per a l’any 2019, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 

CONVOCATORIA DE LES BEQUES PER A LA FORMACIÓ I EL PERFECCIONAMENT 
DELS/LES GRADUATS/-DES DE L’INSTITUT DEL TEATRE PER A L’ANY 2019 
 

1. OBJECTE I NATURALESA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
1.1.L'objecte de la present convocatòria és regular, fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació de les beques per a la formació i el perfeccionament 
dels/les graduats/-des de l'lnstitut del Teatre, en aquesta convocatòria per I'any 2019. 
 
1.2. La concessió d'aquestes beques no genera cap relació laboral, vinculació administrativa o de 
prestació de serveis entre el/la becari/-a i l'lnstitut del Teatre, ni donarà lloc a la seva inclusió en 
cap règim del sistema de seguretat social, ni per compte propi ni per compte d'altri, ni sota cap 
altre concepte. 
 
1.3. Aquestes beques són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat 
nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. La suma de les subvencions, ajudes i 
recursos compatibles amb aquestes beques en cap cas no pot superar el cost total del projecte 
becat. 
 
1.4. Qualsevol càrrega o impost que generin les beques seran a càrrec dels/les beneficiaris/-es. 
L'lnstitut del Teatre no assumeix cap responsabilitat per I'actuació del/la beneficiari/a, ni pels danys 
i perjudicis que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat objecte de l'ajut, ni 
tampoc pels que pugui ocasionar a tercers. 
 
2. FINALITAT 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és el perfeccionament formatiu dels/les graduats/-des de 
l'lnstitut del Teatre. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada amb tots els 
àmbits de les arts escèniques que pretenguin realitzar els/les graduats/es de l'lnstitut del Teatre, 
incloent les despeses de matrícula, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin 
lloc fora de Catalunya.  
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2.2. S'entendrà per projecte estudi detallat d’una acció formativa que es pretén realitzar i el pla 
proposat per realitzar-la. En aquest sentit, les accions formatives proposades no poden haver 
començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds, ni posteriorment al 31 
d’octubre de 2020. 
 
2.3. Aquestes Beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per facilitar el 
perfeccionament professional i la inserció laboral dels/les graduats/-des de les seves escoles 
superiors. 
 
3. DOTACIÓ DE LES BEQUES 
 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dos beques per un import màxim de 3.780,00 € 
cadascuna.  
 
3.2. Per a la convocatòria  2019 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà 
per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 7.560,00 € i anirà a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 99003/480.01 del pressupost de I'lnstitut del Teatre desglossat 
en els exercicis següents: 

 
Exercici 
pressupostari 

Import 

2019 5.292,00€ 

2020 2.268,00€ 

 
3.3. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports unitaris de les Beques o 
augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la convocatòria, atenent als 
criteris de valoració establerts al punt 9.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès del projecte presentat, 
a la qualitat de l'ensenyament a desenvolupar, a la institució que l'imparteix, al seu cost econòmic i 
a la seva durada. El Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes les Beques 
desertes. 
 
 
4. DESTINATARIS 
 
4.1. Les beques per a la formació i el perfeccionament estan adreçades als/les graduats/-des de 
les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del Conservatori 
Superior de Dansa). 
 
4.2. Pot optar a les beques objecte d'aquesta convocatòria qualsevol persona que ho desitgi i que 
reuneixi, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents: 
 

a) Haver-se graduat a I'lnstitut del Teatre 
b) Haver obtingut el títol superior d'art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l'any 

2015 inclòs. 
 
4.3. No podran optar a participar en la present convocatòria aquells/-es graduats/-des que varen 
participar als Cursos de Postgrau Factoria lT 2004-2005 i 2005-2006, ni els que van rebre un dels 
Premis a Estudis de Perfeccionament de L'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2007, 2008, 
2009, 2010 o 2011, ni els que van obtenir una Beca per a la Formació i el Perfeccionament de 
l'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018. 
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5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
 
5.1. Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat que s’adjunta com annex l a aquesta 
convocatòria. S'hauran de presentar al Registre General de I'lnstitut del Teatre, Plaça Margarida 
Xirgu, s/n, 08004 Barcelona (de dilluns a divendres, en horari de 9:00 a 14:00 h), sens perjudici de 
poder fer-ho també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. El model de 
sol·licitud també estarà disponible a la consergeria de la seu de Barcelona de l'lnstitut del Teatre, al 
Servei de Graduats i Graduades (planta 1 de l'lnstitut del Teatre) i també es podrà descarregar a la 
pàgina web de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat 
 
5.2. El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà des del 2 al 15 de maig de 
2019 ambdós inclosos. 
 
5.3. La sol·licitud anirà acompanyada de: 
 

a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d'identitat corresponent en els supòsits 
de persones estrangeres. 
 

b) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o del títol superior de dansa o del resguard de 
sol·licitud dels esmentats títols. 
 

c) Acreditació conforme els estudis s'han realitzat a I'lnstitut del Teatre i s'ha obtingut el títol 
a partir de l’any 2015 inclòs. 
 

d) Memòria explicativa i detallada de I'activitat formativa que es vol dur a terme, on es faci 
constar (projecte): 

 
1. tipus d'activitat formativa. 
2. institució que imparteix els estudis amb argumentació explícita de la importància que 

suposa dur-la a terme en el centre proposat. 
3. relació d'aquests estudis amb la carrera acadèmica i/o professional que el sol·licitant té 

previst desenvolupar. 
4. pla de treball detallat que indiqui el calendari de l'activitat formativa especificant la data 

d'inici i finalització. 
5. relació dels diferents conceptes de despesa del projecte quantificant-los, si s'escau, per 

unitats i el cost de la matrícula així com la relació d'altres ingressos. 
e) Currículum professional i acadèmic del sol·licitant. 

 
5.4 La memòria explicativa de l’activitat formativa s’entregarà de la següent manera:  

a) una còpia en paper sense enquadernar i en fons blanc per facilitar la lectura del 
document 

b)  una còpia en format pdf amb les següents característiques: 
1. en suport CD o USB  
2. etiquetat amb el nom del/la sol·licitant i el títol del projecte presentat 
3. el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  

En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en paper. 
 
5.5. La documentació acreditativa dels requisits i altres documents aportats juntament amb la 
sol·licitud, haurà d'estar en algunes de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o 
castellà). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada de la 
corresponent traducció jurada oficial la qual donarà fe pública del contingut i de la fidelitat de la 
traducció. 
 
5.6. El/la sol·licitant podrà presentar com a màxim un únic projecte de formació. 
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5.7. La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació d'aquesta convocatòria, així com la 
prestació del consentiment per publicar els noms i cognoms en cas d'haver estat objecte de 
selecció com a becari o becària. 
 
5.8. L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i formes 
que es detallen en aquest convocatòria suposa la no admissió de la sol·licitud. 
 
6. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ 
PRESENTADA 
 
Quan la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, l'lnstitut del Teatre requerirà al/la 
peticionari/la, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la comunicació, 
procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa 
s'entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BEQUES 
 
El procediment de concessió de beques regulat a la present convocatòria serà el de concurrència 
competitiva. 
 
8. ÒRGAN TÈCNIC DE VALORACIÓ (EL JURAT) 
 
El Jurat examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el termini establert. 
Realitzarà l'estudi i avaluació dels projectes i elevarà en un sol acte una proposta de resolució a la 
Direcció General de l'lnstitut del Teatre per tal de concedir les beques. La resolució ha de ser 
motivada en aplicació dels criteris de valoració que preveu aquesta convocatòria. 
 
El jurat de les Beques per a la Formació i el Perfeccionament de I'lnstitut del Teatre 2019 estarà 
format pels següents membres: 
- El/la director/a general de I'lnstitut del Teatre o persona que el/la substitueixi  
- El/La directora/a de I'ESAD o persona que el/la substitueixi  
- El/La directora/a del CSD o persona que el/la substitueixi  
- El/la coordinador/a acadèmic o persona que el/la substitueixi  
- El/la Secretari/a Acadèmica General o persona que el/la substitueixi 
- Un/a tècnic/a del Servei de Graduats i Graduades de I'lnstitut del Teatre, que actuarà com a 
secretari/a del Jurat, amb veu i sense vot. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest Jurat es publicarà al tauler d'anuncis de 
l'lnstitut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de l'Organisme. 
 
El Jurat no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus 
membres. 
 
L'abstenció i recusació dels membres de la comissió s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 
24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
El Jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la present convocatòria. 
 
9. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
9.1. Tots els projectes de formació es valoraran d'acord amb els criteris següents: 
 
1) L'interès artístic i pedagògic dels estudis. 
2) La qualitat de la institució on s'imparteixen els estudis sol·licitats. 
3) El programa i contingut dels estudis sol·licitats. 
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4) L'adquisició de coneixements inèdits al país i la seva possible transferència al context cultural. 
5) L'historial acadèmic del/la graduat/da. 
6) L'adequació dels estudis en la trajectòria professional i/o acadèmica del/la sol·licitant. 
 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic i pedagògic dels estudis, el seu programa i contingut: 3 punts 
2) La qualitat de la institució on s'imparteixen els estudis sol·licitats: 2 punts 
3) L'adquisició de coneixements inèdits al país i la seva possible transferència al context cultural: 1 
punt 
4) L'historial acadèmic del/la graduat/-da: 3 punts 
5) L'adequació dels estudis a la trajectòria professional i/o acadèmica del/la sol·licitant: 1 punt 
 
Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en conjunt 
dels criteris abans esmentats. 
 
9.2. El Jurat pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, informació complementària, 
dades i acreditacions que consideri necessàries en relació amb el projecte presentat i amb la 
trajectòria del/la sol·licitant. 
 
10. CONCESSIÓ DE LES BEQUES 
 
10.1. La concessió de les beques serà aprovada mitjançant resolució de la Presidència de l'lnstitut 
del Teatre. La resolució dels beques tindrà lloc en un termini que no excedirà dels tres mesos des 
de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 
 
10.2. La resolució dels beques es notificarà a les persones interessades. Es farà difusió pública 
dels resultats al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'lnstitut del Teatre: www.institututdelteatrecat. 
 
10.3. L'atorgament d'aquestes quantitats serà la següent: 
 
a) quan es tracti d'un tipus de formació que demandi l'acceptació del/la candidat/-ta per part de la 
institució que ofereix l'activitat, com a requisit previ a la seva matriculació:  

- un primer 70% de l’import de la Beca en el moment en què acrediti l'admissió al curs 
- la tramitació del 30% restant s'iniciarà amb la presentació de la memòria previst en el 
punt 14 i un cop acreditada la realització de I'activitat compromesa amb la presentació de la 
titulació obtinguda. 

 
b) quan es tracti de formació que no estableixi una selecció prèvia d'admissió: 

- un primer 70% del import un mes abans de la formalització de la matrícula. El beneficiari 
de la Beca es compromet a acreditar el pagament de la matrícula. 
- la tramitació del 30% restant s'iniciarà amb la presentació de la memòria previst en el 
punt 14 i un cop acreditada la realització de l'activitat compromesa amb la presentació de la 
titulació obtinguda. 

 
10.4. La concessió de la beca a un/a graduat/da I'exclou de la possibilitat de presentar-se a futures 
convocatòries d'aquestes Beques. 
 
11. CALENDARI D'EXECUCIÓ 
 
11.1. Els projectes de formació es realitzaran com a màxim abans del mes de novembre de 2020. 
 
11.2. La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga. 
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12. DRETS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
12.1. Mantenir la integritat del projecte presentat. Qualsevol altre canvi en el projecte o en el 
calendari presentat haurà de ser notificat prèviament per escrit al Jurat i  haurà d’acceptar-lo i 
valorar-lo d’acord amb els criteris establerts al punt 9. La permanencia com a beneficiari/-a 
dependrà del manteniment de la puntuació atorgada inicialment. 
 
12.2. Fer constar en qualsevol publicitat, informació o publicació referida a I'activitat objecte de 
l'ajut, la frase: Projecte realitzat gràcies a les Beques de Formació i Perfeccionament de I'lnstitut 
del Teatre. L'lnstitut pot efectuar un control previ del compliment d'aquesta obligació. 
 
12.3. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte a l'activitat per a 
la qual es concedeix l'ajut. 
 
12.3. Complir amb les obligacions de justificació, tal com es desenvolupen en el punt 14 d'aquest 
convocatòria. 
 
12.4 Notificar a l'lnstitut del Teatre els ajuts, ingressos o recursos obtinguts o demanats a d'altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud. 
 
12.5. Els becaris tindran dret al seguiment personalitzat de la seva tasca, i a percebre la dotació 
econòmica establerta. 
 
12.6. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar 
el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 
 

- Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra 
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 
- Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o 
d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la 
present beca i puguin posar en risc l’interès públic. 
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi 
Penal vigent en cada moment. 

 
13. TUTORIES 
 
La coordinació acadèmica nomenarà tutors per a cadascun dels projectes, que en realitzaran el 
seguiment, i que alhora, seran els representants del Jurat per resoldre les incidències que puguin 
sorgir en l'execució del projecte. 
 
14. JUSTIFICACIÓ 
 
14.1. La justificació de les beques serà presentada pels/les beneficiaris/-es i abastarà 
exclusivament l'import del projecte. Tanmateix els/les beneficiaris/-es hauran de justificar el cost 
total del projecte becat. 
 
14.2. La justificació estarà conformada per: 
 
a) La justificació de la realització de l'activitat que s'acreditarà de la següent forma: 
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- Al/la tutor/-a assignat/-da: una memòria justificativa de I'activitat desenvolupada en què 
consti la tipologia del treball formatiu, la metodologia emprada pel professorat i I'experiència 
pedagògica, a més de I'explicació dels resultats obtinguts. 
- al Servei de Graduats i Graduades: fotocòpia compulsada del certificat o altre document 
emès per l'organisme on es porti a terme l'activitat formativa acreditatiu de l'assistència i 
aprofitament de l'activitat formativa. 

 
b) La justificació del cost de l'activitat o memòria econòmica, que haurà de contenir: 
 
 b.1) relació classificada de despeses de I'activitat, amb identificació del creditor, concepte, data 
d'emissió, data de pagament i percentatge d'imputació de la despesa a la Beca atorgada. 
 
 b. 2) detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat I'activitat premiada, amb indicació 
de I'import i la seva procedència. 
 
c) els justificants de despesa que consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent 
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (art.72.2 RLGS). 
 
 c.1) les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a 
l'activitat, seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixen la 
convocatòria. Es consideraran elegibles totes les despeses necessàries per a realitzar l’activitat 
becada, incloses, en el cas que comporti canvi de domicili, els trasllats, viatges, desplaçaments i 
allotjament.  
 

En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
  

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

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

 
 
 c.2) les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran 
tiquets de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10€ 
 
 c.3) les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 
  c.3.1. contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de   
 contenir tota factura: 
 

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

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

per separat. 
- Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
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c.3.2. No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro 
forma" o provisionals. 

 
 c.4) Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 
 

- Data de la compra. 
- ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon. 
- Concepte de la despesa 
- lmport, especificant "lVA inclòs". 
- Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT. 
- Número, i en el seu cas, sèrie. 

 
d) Documents oficials acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 
 
14.3. Aquesta documentació es presentarà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la 
finalització del projecte i en cap cas podrà tenir lloc més tard del 30 de novembre de 2020. La seva 
presentació i valoració positiva, condicionarà l'efectivitat del darrer pagament, tal com estableix el 
punt 10.3. 
 
14.4. En cas de no justificar, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import de la Beca concedida en 
el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats. 
 
15. AVALUACIÓ, REVOCACIÓ O RENÚNCIA A LES BEQUES 
 
15.1.La coordinació acadèmica i el tutor assignat efectuaran I'avaluació de cadascun dels 
projectes. 
 
15.2. Es podrà revocar totalment o parcialment l'ajut, amb I'obligació de retornar els imports rebuts, 
si escau, en els supòsits següents: 
 

a) Manca d'assoliment en l'execució del projecte 
b) lncompliment de les obliqacions previstes en aquesta convocatòria  
c) lncompliment de la finalitat per a la qual es van concedir les Beques o del pla de treball 

presentat 
d) La no acceptació per part del Jurat dels canvis esmentats a la clàusula 12.1.  
e) Qualsevol altra causa que repercuteixi negativament en l'activitat o en la imatge de 

l'lnstitut del Teatre 
 
15.3. La revocació de la beca haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar-ne la 
concessió, previ informe motivat del/la tutor/-a del seguiment cada projecte. 
 
15.4. En cas de renúncia del/la  becari o becària aquesta haurà de ser acceptada pel mateix òrgan 
que va aprovar-ne la concessió, donant compte al Jurat. 
 
16. DISPOSICIONS SUPLETÒRIES 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria, serà d'aplicació supletòria el que disposa el capítol I 
del Títol lll del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per 
decret 179/1995, de 13 de juny, així com l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 2017 i publicada al BOPB 9 de maig de 2017. 
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ANNEX I 
 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LES BEQUES DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 
Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 
 
I. Dades de la convocatòria:  
 
Denominació de la 
convocatòria:  

BEQUES DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019
 

  
 
II. Dades del/la sol·licitant: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de llicenciatura  Especialitat  

 
 
III. Estudis sol·licitats: 
 
Nom dels estudis:   

 
Institució que els 
imparteix: 
 

 

Breu descripció dels 
estudis: 
 
 
 

 

Calendari previst: 
 
 

 

 
Pressupost desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden adjuntar com annex els 
documents que justifiquin aquest pressupost)  
 
CONCEPTE EUROS 
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TOTAL  
 
4. Altres ajuts sol.licitats per a aquest projecte. En cas de no haver-ne sol·licitat, especificar-

hi: “cap”.  
 
Entitat a la què s’ha sol.licitat l’ajut Import sol·licitat Estat (concedit/en espera) 
   
   
   
   
 
 
IV. Altres observacions: 
 
 
 
 
 
 
Documentació que s’adjunta: 
 
 Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic 
 Fotocòpia DNI 
 Currículum Vitae 
 Memòria explicativa 
 
 
V. Declaració: 
El/la sotasignat/da SOL.LICITA participar als Premis d’Estudis de Perfeccionament de l’Institut del Teatre 
2019, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, i DECLARA: 
- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la 

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

convocatòria 
 
Localitat i data 
 
Signatura del/la sol·licitant 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
INSTITUT DEL TEATRE 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
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Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades de caràcter 
personal: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Control i gestió de la convocatòria de beques, ajuts i premis extraordinaris a alumnes i 
graduats/des de l’Institut del Teatre 

Temps de 
conservació 

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

Legitimació del 
tractament 

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

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

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

Drets de les 
persones 
interessades 

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

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

 
 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4.1 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada 
en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 19 de març de 2019 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, 
pel qual es convoquen les beques per a l’any 2019 per a la formació i el perfeccionament 
dels/les graduats/-des de l’Institut del Teatre.  
BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es 
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pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
beques per a la formació i el perfeccionament es pot trobar al web, la intranet i al tauler d’anuncis 
de l’Institut del Teatre.  
 
Primer. Beneficiaris/-es: 
 
1.1. Les beques per a la formació i el perfeccionament estan adreçades als/les graduats/-des de 
les Escoles Superiors de I'lnstitut del Teatre (de I'Escola Superior d'Art Dramàtic i del 
Conservatori Superior de Dansa). 
 
1.2. Pot optar a les beques objecte d'aquesta convocatòria qualsevol persona que ho desitgi i 
que reuneixi, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits 
següents: 
 

a) Haver-se graduat a I'lnstitut del Teatre 
b) Haver obtingut el títol superior d'art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l'any 

2015 inclòs. 
 
1.3. No podran optar a participar en la present convocatòria aquells/-es graduats/-des que varen 
participar als Cursos de Postgrau Factoria lT 2004-2005 i 2005-2006, ni els que van rebre un dels 
Premis a Estudis de Perfeccionament de L'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2007, 2008, 
2009, 2010 o 2011, ni els que van obtenir una Beca per a la Formació i el Perfeccionament de 
l'lnstitut del Teatre en les convocatòries de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018. 
 
Segon. Objecte. 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és el perfeccionament formatiu dels/les graduats/-des de 
l'lnstitut del Teatre. La beca sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionada amb tots 
els àmbits de les arts escèniques que pretenguin realitzar els/les graduats/es de l'lnstitut del 
Teatre, incloent les despeses de matrícula, manutenció i allotjament en els casos de projectes 
que tinguin lloc fora de Catalunya.  
 
2.2. S'entendrà per projecte, I'estudi detallat d’una acció formativa que es pretén realitzar i el pla 
proposat per realitzar-la. En aquest sentit, les accions formatives proposades no poden haver 
començat amb anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds. 
 
2.3. Aquestes Beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per facilitar el 
perfeccionament professional i la inserció laboral dels/les graduats/des de les seves escoles 
superiors. 
 
Tercer. Bases reguladores. 
 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 
de març de 2017 i publicada al BOPB 9 de maig de 2017. 
 
Quart. Quantia. 
 
4.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dos beques per un import màxim de 3.780,00 € 
cadascuna.  
 

4.2. Per a la convocatòria 2019 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà 
per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 7.560,00 € i anirà a 
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càrrec de l'aplicació pressupostària 99003/480.01 del pressupost de I'lnstitut del Teatre desglossat 
en els exercicis següents: 

 
Exercici 
pressupostari 

Import 

2019 5.292,00€ 

2020 2.268,00€ 

 
4.3. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports unitaris de les Beques 
o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la convocatòria, atenent als 
criteris de valoració establerts al punt 7.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès del projecte 
presentat, a la qualitat de l'ensenyament a desenvolupar, a la institució que l'imparteix, al seu 
cost econòmic i a la seva durada. El Jurat es reserva la possibilitat de declarar alguna i/o totes 
les Beques desertes. 
 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 15 de maig de 2019, ambdós 
inclosos.” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre 
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import màxim de SET MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA EUROS (7.560,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 480.01 / 99003 
desglossat en els exercicis següents: 
 

Exercici 
pressupostari 

Import 

2019 5.292,00€ 

2020 2.268,00€ 

 
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
el corresponent pressupost de l’any 2020.   
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà des del 2 al 15 de maig de 2019, 
ambdós inclosos. 
 
Sisè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a 
l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
 
 
ANNEX 1 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 28 de febrer de 2019, referit a la 
convocatòria de les beques per a la formació i el perfeccionament dels/les graduats/-des de 
l’Institut del Teatre per a l’any 2019 (Beques de perfeccionament) 
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CONVOCATORIA DE LAS BECAS PARA LA FORMACIÓN Y EL PERFECCIONAMIENTO DE 
LOS/LAS GRADUADOS/-AS DEL INSTITUTO DEL TEATRO PARA EL AÑO 2019 
 
1. OBJETO Y NATURALEZA DE LA CONVOCATORIA 
 
1.1. El objeto de la presente convocatoria es regular, fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, pago y justificación de las becas para la formación y el perfeccionamiento de 
los/las graduados/-as del Instituto del Teatro, en esta convocatoria para el año 2019. 
 
1.2. La concesión de estas becas no genera relación laboral, vinculación administrativa o de prestación de 
servicios entre el becario/-a y el Instituto del Teatro, ni dará lugar a su inclusión en ningún régimen del 
sistema de seguridad social, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, ni bajo ningún otro concepto. 
 
1.3. Estas becas son compatibles con la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público o privado nacional, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. La suma de las subvenciones, ayudas y recursos 
compatibles con estas becas en ningún caso puede superar el coste total del proyecto becado. 
 
1.4. Cualquier carga o impuesto que generen las becas serán a cargo de los beneficiarios. El Instituto del 
Teatro no asume ninguna responsabilidad por la actuación del/-la beneficiario/-a, ni por los daños y 
perjuicios que puedan sobrevenirle durante el periodo de realización de la actividad objeto de la ayuda, ni 
tampoco por los que pueda ocasionar a terceros. 
 
2. FINALIDAD 
 
2.1. La finalidad de estas becas es el perfeccionamiento formativo de los/las graduados/-as del Instituto 
del Teatro. La beca sufragará el gasto de una parte de los proyectos relacionada con todos los ámbitos de 
las artes escénicas que pretendan realizar los/las graduados/-as del Instituto del Teatro, incluyendo los 
gastos de matrícula, manutención y alojamiento en los casos de proyectos que tengan lugar fuera de 
Cataluña. 
 
2.2. Se entenderá por proyecto, el estudio detallado de una acción formativa que se pretende realizar y el 
plan propuesto para realizarla. En este sentido, las acciones formativas propuestas no pueden haber 
comenzado con anterioridad a la fecha de plazo de presentación de solicitudes no posteriormente al 31 de 
octubre de 2020. 
 
2.3. Estas Becas enmarcan dentro de las acciones del Instituto del Teatro para facilitar el 
perfeccionamiento profesional y la inserción laboral de los/las graduados/-as de sus escuelas superiores. 
 
3. DOTACIÓN DE LAS BECAS 
 
3.1. El Instituto del Teatro concederá como máximo dos becas por un importe máximo de  3.780,00 € 
cada una. 
 
3.2. Para la convocatoria 2019 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará para la 
concesión de las becas reguladas en la presente convocatoria será de 7.560,00 €  y correrá a cargo de la 
aplicación presupuestaria 99003 / 480.01 del presupuesto de lnstituto del Teatro desglosado en los 
ejercicios siguientes: 
 

Ejercicio 
presupuestario 

Importe 

2019 5.292,00€ 

2020 2.268,00€ 
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3.3. No obstante, el Jurado se reserva la posibilidad de redistribuir los importes unitarios de las Becas o 
aumentar el número, sin rebasar el importe total fijado para la convocatoria, atendiendo a los criterios de 
valoración establecidos en el punto 9.1 de esta convocatoria, en el interés del proyecto presentado, a la 
calidad de la enseñanza a desarrollar, a la institución que lo imparte, a su coste económico y en su 
duración. El Jurado se reserva la posibilidad de declarar alguna y / o todas las Becas desiertas. 
 
4. DESTINATARIOS/-AS 
 
4.1. Las becas para la formación y el perfeccionamiento están dirigidas a los/las graduados/-as de las 
Escuelas Superiores de lnstituto del Teatro (de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio 
Superior de Danza). 
 
4.2. Puede optar a las becas objeto de esta convocatoria cualquier persona que lo desee y que reúna, en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 

a) Haberse graduado a lnstituto del Teatro 
b) Haber obtenido el título superior de arte dramático o el título superior de danza a partir del año 

2015 incluido. 
4.3. No podrán optar a participar en la presente convocatoria aquellos/las graduados/-as que participaron 
en los Cursos de Postgrado Factoría lT 2004-2005 y 2005-2006, ni los que recibieron uno de los Premios 
a Estudios de Perfeccionamiento de El Instituto del Teatro en las convocatorias de 2007, 2008, 2009, 
2010 o 2011, ni los que obtuvieron una Beca para la Formación y el Perfeccionamiento del Instituto del 
Teatro en las convocatorias de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
5. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
5.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado que se adjunta como anexo del a esta 
convocatoria. Se deberán presentar en el Registro General de lnstituto del Teatro, Plaza Margarita Xirgu, 
s / n, 08004 Barcelona (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 h), sin perjuicio de poder hacerlo lo 
también por cualquiera de los otros medios previstos en la normativa vigente.  El modelo de solicitud 
también estará disponible en la conserjería de la sede de Barcelona del Instituto del Teatro, en el Servicio 
de Graduados y Graduadas (planta 1 del Instituto del Teatro) y también se podrá descargar en la página 
web deI Instituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat 
 
El plazo de presentación de las solicitudes y los proyectos será desde el 2 al 15 de mayo de 2019, ambos 
incluidos. 
 
5.3. La solicitud irá acompañada de: 

 
a) Fotocopia del DNI o pasaporte, o documento oficial de identidad correspondiente en los supuestos 
de personas extranjeras. 
 
b) Fotocopia del título superior de arte dramático o del título superior de danza o del resguardo de 
solicitud de los mencionados títulos. 
c) Acreditación de que los estudios se han realizado en lnstituto del Teatro y se ha obtenido el título 
desde el año 2015 incluido. 
 
d) Memoria explicativa y detallada de la actividad formativa que se quiere llevar a cabo, donde se 
haga constar (proyecto): 

 
1) tipo de actividad formativa. 
 
2) institución que imparte los estudios con argumentación explícita de la importancia que supone 
llevarla a cabo en el centro propuesto. 
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3) relación de estos estudios con la carrera académica y / o profesional que el solicitante tiene 
previsto desarrollar. 
 
4) plan de trabajo detallado que indique el calendario de la actividad formativa especificando la 
fecha de inicio y finalización. 
 
5) relación de los diferentes conceptos de gasto del proyecto cuantificando, en su caso, por 
unidades y el coste de la matrícula así como la relación de otros ingresos. 

 
e) Currículum profesional y académico del solicitante. 
 
5.4 La memoria explicativa de la actividad formativa se entregará de la siguiente manera: 

a) una copia en papel sin encuadernar y en fondo blanco para facilitar la lectura del documento 
 
b) una copia en formato pdf con las siguientes características: 

1) en soporte CD o USB  
2) etiquetado con el nombre del solicitante y el título del proyecto presentado  
3) el documento electrónico no podrá pesar más de 8MB. 

 
En caso de discrepancia entre la copia en papel y la copia en pdf prevalecerá la copia en papel. 
 
5.5. La documentación acreditativa de los requisitos y otros documentos aportados junto con la solicitud, 
deberá estar en algunas de las lenguas oficiales reconocidas en Cataluña (catalán y / o castellano). 
Cualquier documentación presentada en otro idioma deberá ir acompañada de la correspondiente 
traducción jurada oficial la que dará fe pública del contenido y de la fidelidad de la traducción. 
 
5.6. El/la solicitante podrá presentar como máximo un único proyecto de formación. 
 
5.7. La presentación de la solicitud comportará la aceptación de esta convocatoria, así como la prestación 
del consentimiento para publicar los nombres y apellidos en caso de haber sido objeto de selección como 
becario/-a. 
 
5.8. El incumplimiento de los requisitos o del plazo de presentación de solicitudes en los términos y 
formas que se detallan en esta convocatoria supone la no admisión de la solicitud. 
 
6. RECTIFICACIÓN DE DEFECTOS U OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA 
 
Cuando la documentación presentada sea incorrecta o incompleta, el Instituto del Teatro requerirá al / la 
peticionario / la, para que en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la comunicación, 
proceda a su rectificación o en las enmiendas necesarias, con la indicación de que si no lo hace se 
entenderá que la persona solicitante desiste de su solicitud. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS 
 
El procedimiento de concesión de becas regulado en la presente convocatoria será el de concurrencia 
competitiva. 
 
8. ÓRGANO TÉCNICO DE VALORACIÓN (DEL JURADO) 
 
El Jurado examinar y evaluará conjuntamente las solicitudes recibidas dentro del plazo establecido. 
Realizará el estudio y evaluación de los proyectos y elevará en un solo acto una propuesta de resolución 
a la Dirección General del Instituto del Teatro para conceder las becas. La resolución debe ser motivada 
en aplicación de los criterios de valoración previstos en esta convocatoria. 
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El jurado de las Becas para la Formación y el Perfeccionamiento de lnstituto del Teatro 2019 estará 
formado por los siguientes miembros: 
 
- El / la director / a general de lnstituto del Teatro o persona que lo/la sustituya 
- El / la directora / a de I'ESAD o persona que lo/la sustituya 
- El / la directora / a del CSD o persona que lo/la sustituya 
- El / la coordinador / a académico o persona que lo/la sustituya 
- El / la Secretario / a Académica General o persona que lo/la substituya.  
- Un / a técnico / a del Servicio de Graduados y Graduadas del lnstituto del Teatro, que actuará como 
secretario / a del Jurado, con voz y sin voto. 
 
La designación de las personas que formarán parte de este Jurado se publicará en el tablón de anuncios 
del Instituto del Teatro, mediante resolución de la Presidencia del Organismo. 
 
El Jurado no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
La abstención y recusación de los miembros de la comisión se ajustará a lo previsto en los artículos 23 y 
24 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
El Jurado resolverá cualquier duda sobre la interpretación de la presente convocatoria. 
 
9. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
9.1. Todos los proyectos de formación se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
1) El interés artístico y pedagógico de los estudios. 
2) La calidad de la institución donde se imparten los estudios solicitados. 
3) El programa y contenido de los estudios solicitados. 
4) La adquisición de conocimientos inéditos en el país y su posible transferencia al contexto cultural. 
5) El historial académico del graduado. 
6) La adecuación de los estudios en la trayectoria profesional y / o académica del solicitante. 
 
La puntuación máxima a otorgar por cada uno de los criterios es: 
 
1) El interés artístico y pedagógico de los estudios, su programa y contenido: 3 puntos 
2) La calidad de la institución donde se imparten los estudios solicitados: 2 puntos 
3) La adquisición de conocimientos inéditos en el país y su posible transferencia al contexto cultural: 1 
punto 
4) El historial académico del graduado: 3 puntos 
5) La adecuación de los estudios a la trayectoria profesional y / o académica del Solicitante: 1 punto 
 
Para optar a las becas las solicitudes deberán obtener una puntuación mínima de 5 puntos en el 
conjunto de los criterios antes mencionados. 
 
9.2. El Jurado puede solicitar, por escrito o mediante entrevista personal, información complementaria, 
datos y acreditaciones que considere necesarias en relación con el proyecto presentado y con la 
trayectoria del solicitante. 
 
10. CONCESIÓN DE LAS BECAS 
 
10.1. La concesión de las becas será aprobada mediante resolución de la Presidencia del Instituto del 
Teatro. La resolución de los becas tendrá lugar en un plazo que no excederá los tres meses desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
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10.2. La resolución de los becas se notificará a las personas interesadas. Se hará difusión pública de los 
resultados en el tablón de anuncios y en la página web del Instituto del Teatro: www.institututdelteatrecat. 
 
10.3. El otorgamiento de estas cantidades será la siguiente: 
 
a) cuando se trate de un tipo de formación que demande la aceptación del candidato por parte de la 
institución que ofrece la actividad, como requisito previo a su matriculación: 
- Un primer 70% del importe de la Beca en el momento en que acredite la admisión al 

curso 
- La tramitación del 30% restante se iniciará con la presentación de la memoria 

prevista en la cláusula 14 y una vez acreditada la realización de la actividad comprometida con la 
presentación de la titulación obtenida. 

 
b) cuando se trate de formación que no establezca una selección previa de admisión: 
 
- Un primer 70% del importe un mes antes de la formalización de la matrícula. El 

beneficiario de la Beca se compromete a acreditar el pago de la matrícula. 
- La tramitación del 30% restante se iniciará con la presentación de la memoria prevista en la 

cláusula 14 y una vez acreditada la realización de la actividad comprometida con la presentación 
de la titulación obtenida. 

 
10.4. La concesión de la beca a un/-a graduado/-a le excluye de la posibilidad de presentarse a futuras 
convocatorias de estas becas. 
 
11. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
11.1. Los proyectos de formación se realizarán como máximo antes del mes de noviembre de 2020. 
 
11.2. La duración de la beca no podrá ser objeto de prórroga. 
 
12. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
12.1. Mantener la integridad del proyecto presentado. Cualquier otro cambio en el proyecto o en el 
calendario presentado deberá ser notificado previamente por escrito al Jurado y deberá acceptarlo y 
valorarlo de acuerdo con los criterios establecidos en el punto 9. La permanencia como beneficiario/-a 
dependerá del mantenimiento de la puntuación otorgada inicialmente. 
 
12.2. Hacer constar en cualquier publicidad, información o publicación referida a la actividad objeto de la 
ayuda, la frase: Proyecto realizado gracias a las Becas de Formación y Perfeccionamiento de lnstituto del 
Teatro. El Instituto puede efectuar un control previo del cumplimiento de esta obligación. 
 
12.3. Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto a la actividad para la 
que se concede la ayuda. 
 
12.3. Cumplir con las obligaciones de justificación, tal como se desarrollan en el punto 14 de esta 
convocatoria. 
 
12.4 Notificar al Instituto del Teatro las ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados a otras 
administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, con posterioridad a la 
presentación de la solicitud. 
 
12.5. Los/las becarios/-as tendrán derecho al seguimiento personalizado de su tarea, y percibir la dotación 
económica establecida. 
12.6. Adecuar su actividad a los principios éticos y las reglas de conducta que permitan asegurar el 
cumplimiento de los principios de igualdad, de objetividad y de transparencia y, en particular, se obliga a: 
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- Facilitar al Instituto del Teatro la información establecida por la Ley 19/2014, de 29 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cualesquiera 
otra que le sea requerida de acuerdo con la normativa vigente. 

- Comunicar al Instituto del Teatro las posibles situaciones de conflicto de intereses u otras 
análogas de las que tenga conocimiento que afecten, directa o indirectamente, a la presente 
beca y puedan poner en riesgo el interés público. 

- Abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta 
que afecte o pueda afectar la relación subvencional en los términos previstos en el Código 
Penal vigente en cada momento. 

 
13. TUTORÍAS 
 
La coordinación académica nombrar tutores/-as para cada uno de los proyectos, que en realizarán el 
seguimiento, y que a la vez, serán los representantes del Jurado para resolver las incidencias que puedan 
surgir en la ejecución del proyecto. 
 
14. JUSTIFICACIÓN 
 
14.1. La justificación de las becas será presentada por los/-as beneficiarios/-as y abarcará exclusivamente 
el importe del proyecto. Sin embargo los/-as beneficiarios/-as deberán justificar el coste total del proyecto 
becado. 
 
14.2. La justificación estará conformada por: 
 
a) La justificación de la realización de la actividad que se acreditará de la siguiente forma: 

- Al/la tutor/-a asignado/-a: una memoria justificativa de la actividad desarrollada en el que conste 
la tipología del trabajo formativo, la metodología utilizada por el profesorado y la experiencia 
pedagógica, además de la explicación de los resultados obtenidos. 
- Al Servicio de Graduados y Graduadas: fotocopia compulsada del certificado u otro documento 
emitido por el organismo donde se lleve a cabo la actividad formativa acreditativa de la asistencia 
y aprovechamiento de la actividad formativa. 

b) La justificación del coste de la actividad o memoria económica, que deberá contener:  
 

b.1) relación clasificada de gastos de la actividad, con identificación del acreedor, concepto, 
fecha de emisión, fecha de pago y porcentaje de imputación del gasto a la Beca otorgada. 
b. 2) detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad premiada, 
indicando el importe y su procedencia. 
 

c) los justificantes de gasto que consistirán en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (art.72.2 RLGS). 

 
c.1) los gastos justificados deberán estar efectivamente pagadas, deberán adecuarse a la 
actividad, serán gastos elegibles y se habrán ejecutado en el ámbito temporal que fijan la 
convocatoria. Se consideraran elegibles todos los gastos necesarios para realizar la actividad 
becada, incluidos, en el caso que comporte cambio de domicilio, los traslados, viajes, 
desplazamientos y alojamiento.   
 
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 

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

sobre la renta. 
 Gastos de gestoría o administración. 

 
En el supuesto de adquisición de bienes inventariables (equipamiento informático, etc.) sólo se podrá 
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imputar la parte proporcional a la amortización de este bien. 
 
c.2) los gastos efectuados deberán ser justificadas con facturas originales. Se aceptarán tickets 
de caja originales sólo en el caso de que el importe del gasto no supere los 60,10€ 
 
c.3) las facturas deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

 c.3.1. contenido de la factura: datos que ineludiblemente deberá contener toda factura: 
 
- Número de factura. 
- Fecha de expedición. 
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de quien expide la factura. 
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del / la destinatario / a, que 
deberá tratarse del / la beneficiario / a de la Beca. 
- Número de identificación fiscal. 
- Descripción de las operaciones y su importe. 
- Tipo impositivo aplicado / s en las operaciones. 
- Cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado. 
- Fecha de realización de las operaciones objeto de facturación. 
 
c.3.2. No tendrán la consideración de documento justificativo de gasto las facturas "pro 
forma" o provisionales. 
 

c.4. Los tickets de caja deberán tener los siguientes requisitos: 
- Fecha de la compra. 
- Identificación del proveedor: razón social y ClF, o nombre particular y NIF, 
dirección y teléfono. 
- Concepto del gasto 
- Importe, especificando "IVA incluido". 
- Que figure el texto: PAGADO / COBRADO. 
- Número, y en su caso, serie. 

 
d) Documentos oficiales acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 
14.3. Esta documentación se presentará en el plazo máximo de un mes a contar desde la finalización del 
proyecto y en ningún caso podrá tener lugar más tarde del 30 de noviembre de 2020. Su presentación y 
valoración positiva, condicionará la efectividad del último pago, tal como establece el punto 10.3. 
 
14.4. En caso de no justificar, o no hacerlo correctamente, se reducirá el importe de la Beca concedida en 
el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados. 
 
15. EVALUACIÓN, REVOCACIÓN O RENUNCIA A LAS BECAS 
 
15.1. La coordinación académica y el/la tutor/-a asignado/-a efectuarán la evaluación de cada uno de los 
proyectos. 
 
15.2. Se podrá revocar total o parcialmente la ayuda, con la obligación de devolver los importes recibidos, 
en su caso, en los supuestos siguientes: 

 
a) Falta de cumplimiento en la ejecución del proyecto 
b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en esta convocatoria 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedieron las becas o del plan de trabajo 
presentado 
d) La no aceptación por parte del Jurado de los cambios mencionados en el punto 10.1. 
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e) Cualquier otra causa que repercuta negativamente en la actividad o en la imagen del Instituto 
del Teatro 

 
15.3. La revocación de la beca deberá ser aprobada por el mismo órgano que aprobó su concesión, 
previo informe motivado del/la tutor/-a del seguimiento cada proyecto. 
 
15.4. En caso de renuncia del/la becario/-a ésta deberá ser aceptada por el mismo órgano que aprobó su 
concesión, dando cuenta al Jurado. 
 
16. DISPOSICIONES SUPLETORIAS 
 
En todo lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el capítulo I del 
Título III del Reglamento de obras actividades y servicios de los entes locales de Cataluña, aprobado por 
Decreto 179/1995, de 13 de junio, así como la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 
Barcelona, aprobada por el Pleno en fecha 30 de marzo de 2017 y publicada en el BOPB de 9 de mayo 
de 2017. 
 

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS BECAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL 
INSTITUTO DEL TEATRO 2019 

 
Nota: Es necesario rellenar este impreso a máquina o con letra de imprenta 

 
VI. Datos de la convocatoria:  
 
Denominación de la 
convocatoria:  

BECAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DEL TEATRO 
2019 

  
 
VII. Datos del/la solicitante: 
 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de licenciatura  Especialidad  

 
 
VIII. Estudios solicitados: 
 
Nombre de los 
estudios:  

 
 
 

Institución que los 
imparte: 
 

 

Breve descripción de 
los estudios: 
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Calendario previsto: 
 
 

 

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

  
TOTAL  

 
5. Otras ayudas solicitadas para este proyecto. En caso de no haber solicitado ninguna, 

especificar: "Ninguna". 
 
Entidad a la que se ha solicitado la 
ayuda 

Importe solicitado Estado (concedida/en espera) 

   
   
   
   
 
 
IX. Otras observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación que se adjunta: 
 
 Fotocopia del título o del resguardo de solicitud de título académico 
 Fotocopia DNI 
 Currículum Vitae 
 Memoria explicativa 
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X. Declaración: 
 
 
El / la abajo firmante / a SOLICITA participar en los Premios de Estudios de Perfeccionamiento del 
Instituto del Teatro 2019, asume todas las responsabilidades que se puedan derivar de su realización, y 
DECLARA: 
- Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden a la realidad. 
- Que en caso de que su proyecto sea premiado, se compromete a cumplir las condiciones previstas en la 
convocatoria 
 
 
Localidad y fecha 
 
 
Firma del/la solicitante: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL  
INSTITUT DEL TEATRE 
Plaza Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
Información sobre protección de datos de carácter personal: 
 

Responsable del 
tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos para consultas, quejas, 
ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos de 
carácter personal: dpd@diba.cat 

Finalidad del 
tratamiento 

Control y gestión de la convocatoria de becas, ayudas y premios extraordinarios a 
alumnos y graduados del Instituto del Teatro 

Tiempo de 
conservación 

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

Legitimación 
del tratamiento 

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

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias 

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

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

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en 
particular en el Estado miembro en que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o 
lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que 
le conciernen infringe el RGPD. Siendo en Catalunya la APDCAT la autoridad de 
referencia: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 
  
ANNEX 2 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 28 de febrer de 2019, referit a la 
convocatòria de les beques per a la formació i el perfeccionament dels graduats de l’Institut del 
Teatre per a l’any 2019 (Beques de perfeccionament) 
 
Extracto del Acuerdo de 19 de marzo de 2019  de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por 
el que se convocan las becas para el año 2019  para la formación y el perfeccionamiento de los/las 
graduados/-as del Instituto del Teatro. 
 
BDNS (Identif.): 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos  normalizados de solicitud y justificación de las becas 
para la formación y el  perfeccionamiento se pueden encontrar en la web, la intranet y al tablón de 
anuncios del Instituto del Teatro. 
 
Primero. Beneficiarios/-as 
 
1.1. Las becas para la formación y el perfeccionamiento están dirigidas a los/las graduados/-as de las 
Escuelas Superiores de lnstituto del Teatro (de la Escuela Superior de Arte Dramático y del Conservatorio 
Superior de Danza). 
 
1.2. Puede optar a las becas objeto de esta convocatoria cualquier persona que lo desee y que reúna, en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 
 
a) Haberse graduado a lnstituto del Teatro 
b) Haber obtenido el título superior de arte dramático o el título superior de danza a partir del año 2015 
incluido. 
 
1.3. No podrán optar a participar en la presente convocatoria aquellos/las graduados/-as que participaron 
en los Cursos de Postgrado Factoría lT 2004-2005 y 2005-2006, ni los que recibieron uno de los Premios 
a Estudios de Perfeccionamiento de El Instituto del Teatro en las convocatorias de 2007, 2008, 2009, 
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2010 o 2011, ni los que obtuvieron una Beca para la Formación y el Perfeccionamiento del Instituto del 
Teatro en las convocatorias de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  2017 y 2018. 
 
Segundo. Objeto. 
 
2.1. La finalidad de estas becas es el perfeccionamiento formativo de los/las graduados/-as del Instituto 
del Teatro. La beca sufragará el gasto de una parte de los proyectos relacionada con todos los ámbitos de 
las artes escénicas que pretendan realizar los / las graduados / as del Instituto del Teatro, incluyendo los 
gastos de matrícula, manutención y alojamiento en los casos de proyectos que tengan lugar fuera de 
Cataluña. 
 
2.2. Se entenderá por proyecto, el estudio detallado de una acción formativa que se pretende realizar y el 
plan propuesto para realizarla. En este sentido, las acciones formativas propuestas no pueden haber 
comenzado con anterioridad a la fecha de plazo de presentación de solicitudes. 
 
2.3. Estas Becas enmarcan dentro de las acciones del Instituto del Teatro para facilitar el 
perfeccionamiento profesional y la inserción laboral de los/las graduados/-as de sus escuelas superiores. 
 
Tercero. Bases reguladoras. 
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona de 9 de mayo de 2017). 
 
Cuarto. Cuantía. 
 
4.1. El Instituto del Teatro concederá como máximo dos becas por un importe máximo de 3.780,00 €  
cada una. 
 
4.2. Para la convocatoria 2019 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará para la 
concesión de las becas reguladas en la presente convocatoria será de 7.560,00 € y correrá a cargo de la 
aplicación presupuestaria 99003 / 480.01 del presupuesto de lnstituto del Teatro desglosado en los 
ejercicios siguientes: 
 

Ejercicio 
presupuestario 

Importe 

2019 5.292,00€ 

2020 2.268,00€ 

 
4.3. No obstante, el Jurado se reserva la posibilidad de redistribuir los importes unitarios de las Becas o 
aumentar el número, sin rebasar el importe total fijado para la convocatoria, atendiendo a los criterios de 
valoración establecidos en el punto 7.1. de esta convocatoria, en el interés del proyecto presentado, a la 
calidad de la enseñanza a desarrollar, a la institución que lo imparte, a su coste económico y en su 
duración. El Jurado se reserva la posibilidad de declarar alguna y / o todas las Becas desiertas 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 2 al 15 de mayo de 2019, ambos incluidos.” 
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10. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria per a la concessió, en 
règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del 
Teatre 2019. 

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, consistent en l’aprovació de les bases que 
regulen la concessió d’un premi. 
 

L’Institut del Teatre vol concedir un Premi en l’àmbit de les arts escèniques per a la iniciació 
professional dels/les graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del 
Teatre per a l’any 2019.  
 
Amb aquest Premi es pretén donar suport i impuls a la producció i a l’exhibició d’un 
muntatge escènic a partir de projectes d’escenificació, potenciant especialment les seves dots 
de qualitat i creativitat dels/les graduats/des. 
 
El Premi s’atorgarà a un projecte que es trobi en disposició de ser muntat i presentat 
públicament. De conformitat amb el què es pretén amb la convocatòria, s’entén que el projecte 
és un estudi detallat d’una obra pendent de realitzar i el pla proposat per a realitzar-la. En 
conseqüència, els projectes presentats han d’ésser inèdits i no poden tenir caràcter acadèmic.  
 
La dotació màxima d’aquest Premi, que serà atorgat per la Presidència de l’Institut del 
Teatre, prèvia proposta elevada pel jurat d’aquest premi, s’estableix en 30.213,20 € i anirà amb 
càrrec al vigent pressupost de l’Institut del Teatre desglossat en els exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2019 21.149,24€ 

2020  9.063,96€ 

 
Les bases del Premi regulen els principals aspectes següents: 
 
- Destinataris i requisits dels participants 
- Requisits dels projectes 
- Procediment de presentació 
- Dotació de l’ajut 
- Presentació 
- Composició del Jurat 
- Elements de valoració 
- Justificació 
- Obligacions del col·lectiu guanyador 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
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“L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir programes 
d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels/les postgraduats/-des en les diferents 
disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre recullen entre 
les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de 
l’espectacle.  
 
Amb aquest propòsit, l’Institut del Teatre vol concedir un Premi en l’àmbit de les arts escèniques per a la 
iniciació professional dels/les graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre per a 
l’any 2019. A més, amb aquest Premi es pretén donar suport i impuls a la producció i a l’exhibició d’un 
muntatge escènic a partir de projectes d’escenificació, potenciant especialment les seves dots de qualitat i 
creativitat dels/les graduats/des. 
 
Aquest Premi s’atorgarà a un projecte que es trobi en disposició de ser muntat i presentat públicament. De 
conformitat amb el què es pretén amb la convocatòria, s’entén que el projecte és un estudi detallat d’una 
obra pendent de realitzar i el pla proposat per a realitzar-la. En conseqüència, els projectes presentats 
han d’ésser inèdits i no poden tenir caràcter acadèmic.  
 
La dotació màxima d’aquest Premi, que serà atorgat per la Presidència de l’Institut del Teatre, prèvia 
proposta elevada pel jurat d’aquest premi, s’estableix en 30.213,20 € i anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 480.01/99003 del vigent pressupost de l’Institut del Teatre desglossat en els exercicis 
següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2019 21.149,24€ 

2020  9.063,96€ 

 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (LGS), així com allò previst als articles 
18, 20 i 21 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 14.3 de l’Ordenança, així com a l’article 4 
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la 
qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
                                                                            
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
General, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 

CONVOCATÒRIA DEL PREMI ADRIÀ GUAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
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L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, pagament i justificació del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2019 que 
serà atorgat al millor projecte d’escenificació. 
 
La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de potenciar 
la inserció professional dels/les graduats/des de l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) de l'lnstitut 
del Teatre, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un muntatge d'arts escèniques a partir 
de projectes d'escenificació que combinin professionalitat, qualitat i creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard el 31 d'octubre de 2020.  
 
2.- FINALITAT DE L’AJUT 

 
La finalitat d'aquest ajut serà el finançament d’un projecte d’escenificació fins a un màxim de 100% 
del cost del projecte, fins al límit de la dotació econòmica establerta a la clàusula 7 d'aquesta 
convocatòria. El conjunt de subvencions, ajuts o altres fonts de finançament no podran superar el 
100% del cost del projecte.  
 
D'acord amb la finalitat de la convocatòria es considera que el projecte consistirà en la presentació 
detallada d’un projecte d’escenificació i el pla de treball que es proposa seguir fins a la seva 
representació. 
 
 3.- DESTINATARIS I REQUISITS DELS PARTICIPANTS  
 
Pot optar a l’ajut qualsevol col·lectiu de professionals de les arts escèniques que reuneixi, en el 
moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:  
 
a) Tenir personalitat jurídica pròpia, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la seva 
constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, Ia concessió 
del premi quedarà supeditada a la presentació de la documentació que acrediti la constitució del 
col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
 
b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/-des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a estudis 
cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2015 i que en el projecte presentat desenvolupin la 
disciplina del seu àmbit formatiu a l’Institut del Teatre i pel qual han obtingut la titulació. 
 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/-es graduats/des que varen participar en els 
cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes d'Escenificació 
de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 i 2011, ni el Premi Adrià 
Gual de l’Institut del Teatre dels anys 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.  
 
4. REQUISITS DELS PROJECTES 
 
Els projectes que es presentin a concurs no poden tenir caràcter acadèmic. 
  
La presentació d'un projecte al concurs implica necessàriament:  
 
 La garantia per part del col·lectiu aspirant, amb total indemnitat per a l'lnstitut del Teatre de 

Barcelona, de I'autoria i originalitat del projecte, que no pugui ser una còpia o modificació parcial 
de cap altre.  
 

 La garantia per part de I'aspirant, amb total indemnitat per l'lnstitut del teatre, del caràcter inèdit 
del projecte presentat i de titularitat en exclusiva, sense cap càrrega ni limitació, dels drets 
d'explotació sobre aquest projecte.  
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5. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ  
 
La convocatòria per a la concessió del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre de Barcelona any 
2019, i la sol·licitud per participar-hi, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d'anuncis de I'lnstitut del Teatre, i a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: 
www.institutdelteatre.cat i estaran disponibles a la consergeria de la seu de l'lnstitut del Teatre de 
Barcelona i al Servei de Graduats i Graduades de l’lnstitut del Teatre.  
 
Els projectes aspirants al Premi Adrià Gual de l'lnstitut del Teatre 2019 i la documentació a aportar 
que es detalla seguidament, es presentaran en suport paper en el Registre de I'lnstitut del Teatre de 
Barcelona, situat a la plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona, de dilluns a divendres, de 9:00 a 
14:00 h., sense perjudici de poder-ho fer també per qualsevol dels altres mitjans previstos a la 
normativa vigent, utilitzant el model normalitzat de sol·licitud que s'adjunta com Annex a la present 
convocatòria i que es pot descarregar de la pàgina web de I'lnstitut del Teatre. S'estendrà la 
corresponent acreditació de la seva presentació. 
  
El termini de presentació de sol·licituds al premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019 serà del dia 1 
al 12 de juliol de 2019 -ambdós inclosos-.  
 
6.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LA SOL·LICITUD 
 
La sol·licitud (model normalitzat que s’adjunta com a annex) haurà de ser complimentada facilitant 
totes les dades que es demanen i acompanyada de la següent documentació:  
 
a) Un original del projecte que es presenta a concurs, grapat i sense enquadernar, i que inclourà:  

 La memòria explicativa del muntatge amb menció expressa als/les professionals que 
intervenen: direcció, escenografia, producció executiva, tècnics, intèrprets, etc. i el detall de 
les funcions que cadascun hi desenvolupa.  

 El text, en cas que sigui inèdit.  
 El pressupost del projecte que, com a mínim, contindrà la informació detallada en l'Annex. 
 El material gràfic i/o audiovisual que es consideri adient i s'ajusti a la convocatòria.  

 
El projecte original es presentarà de la següent manera:  

a) una còpia en paper sense enquadernar i en fons blanc per facilitar la lectura del 
document 

b)  una còpia en format pdf amb les següents característiques: 
1) en suport CD o USB  
2) etiquetat amb el nom del/de la sol·licitant i el títol del projecte presentat 
3) el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  

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

 
Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte.  
 
Els originals dels projectes s'han de signar i s'han de presentar dins un sobre tancat on caldrà indicar 
a la part exterior la denominació "Premi Adrià Gual de l'lnstitut del Teatre 2019", i a I'interior del 
sobre: 
a) El nom del col·lectiu professional que es presenta, l'adreça, un telèfon de contacte i l'adreça 
electrònica. 
b) ldentificació del col·lectiu professional que opta al premi: NIF; Acta fundacional, Estatuts de 
l'entitat, identificació del seu representant legal, i quan el col·lectiu professional ja disposi de la 
condició de persona jurídica, el certificat de situació censal.  
c) En cas que en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió al concurs el col·lectiu professional 
que es presenti estigui en tràmit de constitució, haurà d'aportar fotocòpia de la sol·licitud de la 
constitució com a persona jurídica amb segell d'entrada al registre corresponent.  
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d) Fotocòpia del títol superior d'art dramàtic o resguard de la sol·licitud d'aquests títols per part 
dels/les graduats/des que integren el col·lectiu que opta al Premi, en el qual es farà constar que els 
esmentats estudis  han estat realitzats a I'lnstitut del Teatre i la titulació ha estat obtinguda a partir de 
I'any 2015, inclòs.  
e) Fotocòpia del DNI dels/les graduats/des que integren el col·lectiu professional que opta al Premi.  
f) Currículum dels/de les professionals que participen en el projecte. 
g) Acreditació del caràcter inèdit del projecte, de la seva autoria i originalitat, i, en el seu cas, de la 
cessió dels drets d'explotació dels/les autors/es de les obres que el configuren.  
h) Declaració responsable del col·lectiu professional en la qual declari que reuneix tots els requisits 
per obtenir la condició de beneficiari d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i també que consti:  
 

Que disposa del consentiment de totes les persones que participen en el projecte per concórrer 
a la convocatòria del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019 i amb la manifestació que 
accepten la seva regulació, i del seu consentiment perquè les dades que es faciliten puguin ser 
utilitzades per a la gestió de la convocatòria d'aquest Premi i posterior seguiment i difusió en cas 
que el projecte resulti guanyador.  
 
Que el col·lectiu professional que participa es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries, i si és el cas amb la Seguretat Social, i no incorre en cap dels supòsits que 
I'inhabiliten per a percebre subvencions de conformitat amb allò previst a la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.  

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

 
7. DOTACIÓ DE L’AJUT 
 
El premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019 està dotat amb TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (30.213,20€). Aquest import s’imputarà a l’aplicació pressupostària 
480.01 / 99003 del pressupost de l'Institut del Teatre desglossat en els exercicis següents: 
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Exercici pressupostari Import 

2019 21.149,24€ 

2020  9.063,96€ 

 
L'import de l’ajut es destinarà exclusivament a la producció del projecte premiat i en cap cas I'import 
que es farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
 
8. PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE GUANYADOR DEL PREMI ADRIÀ GUAL DE 
L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 EN EL MARC DEL GREC 2020 FESTIVAL DE BARCELONA 
 
La Direcció del Grec Festival de Barcelona tindrà en compte el projecte guanyador del Premi Adrià 
Gual de l’Institut del Teatre 2019 per tal d'incloure'l preferentment dins la selecció de les propostes 
per a I'edició de I'any 2020, sempre i quan s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival 
de Barcelona.  
 
Així mateix la direcció del Grec Festival de Barcelona, un cop avaluat i acceptat el projecte 
guanyador del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019, elevarà a l'òrgan competent de I'lnstitut 
de Cultura de Barcelona la proposta de contractació de I'entitat que hagi estat beneficiària de 
I'esmentat premi per tal de participar en el finançament de la producció del projecte i en la seva 
exhibició en el marc del Grec 2020 Festival de Barcelona.  
 
Durant el procés i abans de l’estrena es farà un seguiment i acompanyament del projecte guanyador 
per persones designades per l’Institut del Teatre fins a l’estrena al Grec Festival de Barcelona. 
 
9. JURAT DEL PREMI ADRIÀ GUAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 
La proposta de concessió del premi (subvenció) serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d'acord amb allò previst a l'article 12.5 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona.  
 
El Jurat qualificador del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2019 estarà integrat per:  
 

 La Direcció General de I'lnstitut del Teatre o persona en qui delegui.  
 La Gerència de l'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi.  
 La Coordinació Acadèmica de I'lnstitut del Teatre o persona que el substitueixi.  
 Un/-a professional docent de I'lnstitut del Teatre de reconegut prestigi, proposat/-da per la 

Direcció General.  
 Un/-a representant del Grec Festival de Barcelona.  
 Tres professionals de l'àmbit de les arts escèniques de Catalunya, a designar per la Direcció 

General de l'lnstitut del Teatre.  
 La Direcció de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre o persona en qui 

delegui. 
 

Actuarà com a Secretari/a, amb veu i sense vot, un/-a professional del Servei de Graduats i 
Graduades de I'lnstitut del Teatre. 
 
La designació de les persones que formaran part d'aquest jurat es publicarà al tauler d'anuncis i a la 
web de I'lnstitut del Teatre de Barcelona mitjançant resolució de la Presidència d'aquest lnstitut. 
 
Als/les professionals de l’àmbit de les arts escèniques externs/-es que no representen cap institució 
se’ls retribuirà la seva assistència al jurat d’acord amb el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del Servicio. 
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L'abstenció i recusació dels membres del Jurat s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
 
El jurat no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la Presidència i de la Secretaria, o en 
el seu cas de les persones que els substitueixin, i de la meitat al menys dels seus membres. 
 
Els acord seran adoptats per majoria de vots. 
 
El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquesta convocatòria o qualsevol dubte en la seva 
interpretació o en relació al procediment a seguir. 
 
10. ELEMENTS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES 
 
Els elements generals de valoració dels projectes presentats seran els següents: 
 
1) L'interès artístic del projecte presentat que es mesurarà d'acord amb els següents criteris: 
 

 Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència en el seu desenvolupament. 
 Aportació significativa de continguts al context artístic i especialment com a expressió de la 

realitat contemporània. 
 Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. 

 
2) Nombre i àmbit de participació dels/les graduats/des de l’ESAD de I'lnstitut del Teatre en el 
projecte. 
 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte presentat, que es mesurarà d'acord amb els següents 
paràmetres: 
 

 Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte artístic. 
 Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius proposats. 
 Finançament previst al marge del Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 2019. 
 Generació de recursos propis. 

 
La puntuació màxima a atorgar per cadascun dels criteris és: 
 
1) L'interès artístic del projecte: 6 punts amb el desglossament següent: 

 Rellevància, grau d'interès del projecte i coherència en el seu desenvolupament. Fins a 2 
punts 

 Aportació significativa de continguts al context artístic i especialment com a expressió de la 
realitat contemporània. Fins a 2 punts  

 Contribució a la innovació en l'àmbit de la creació artística. Fins a 2 punts 
 
2) El nombre i l'àmbit de participació dels/les graduats/-des de l'ESAD de l’lnstitut del Teatre en el 
projecte: 2 punts. Es valorarà la participació de graduats/des d’altres escoles de l’Institut del Teatre. 
 
3) La viabilitat econòmica i tècnica del projecte: 2 punts amb el desglossament següent: 

 Adequació del pressupost als recursos necessaris per a la realització del projecte artístic. 
Fins a 0.5 punts. 

 Adequació de la planificació dels recursos humans i econòmics als objectius proposats. 
Fins a 0.5 punts. 

 Finançament previst al marge del Premi Adrià Gual de l'Institut del Teatre 2019. Fins a 0.5 
punts. 

 Generació de recursos propis. Fins a 0.5 punts. 
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Per optar al Premi, els projectes han d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 
El projecte guanyador serà el que obtingui la puntuació més alta. 
 
 
11. VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DEL PREMI 
 
El Jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració establerts 
en aquesta convocatòria en un termini màxim de tres mesos des de la data de finalització del termini 
de presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs.  
 
El Jurat es reserva la facultat de, discrecionalment, proposar declarar desert el Premi si estima que 
cap obra presentada no n'és mereixedora. lgualment el jurat podrà proposar atorgar accèssits si 
considera que algun treball destaca per algun motiu.  
 
Una vegada emès el veredicte el president del Jurat elevarà una proposta de resolució per a la seva 
concessió a la Presidència de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en un termini 
màxim de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació d'instàncies. 
Així mateix, la Presidència de l'Institut del Teatre restarà facultada per a l'aprovació dels actes 
administratius necessaris per al desplegament del projecte premiat.  
 
La resolució del premi es notificarà personalment al col·lectiu guanyador i a tots els/les participants, i 
es farà difusió pública del resultat de la convocatòria al tauler d'anuncis i a la pàgina web de I'lnstitut 
del Teatre www.institutdelteatre.cat.  
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs d’alçada 
davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa 
dels seus interessos. 
 
Els projectes no premiats es podran recollir a la seu de I'lnstitut del Teatre de Barcelona, prèvia 
petició dels/de les autors/es, adjuntant el document acreditatiu de la recepció de l'obra, des del dia 
següent hàbil a la data de concessió del premi i fins a tres mesos després.  
 
L'atorgament del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019 exclou al col·lectiu guanyador de la 
possibilitat de presentar-se a futures edicions d'aquest premi.  
 
12. PAGAMENT 
 
El pagament de l’ajut s'efectuarà d'acord amb el següent criteri:  
 
Un primer 70% del seu import en el moment en què el col·lectiu beneficiari presenti una carta de 
compromís de presentació pública emesa pel corresponent programador, on s'indicarà lloc i data 
d'estrena, i el 30% restant s'abonarà contra la presentació de la justificació econòmica total de la 
subvenció. El col·lectiu beneficiari haurà de presentar els justificants i les factures de la despesa 
realitzada.  
 
En cap cas, l’import de l’ajut  no podrà ser superior a l’import consignat a la clàusula 7 ni superior a 
les despeses justificades. 
 
Aquest Premi estarà subjecte a la tributació fiscal que correspongui d'acord amb la normativa fiscal 
aplicable al perceptor.  
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13. ACREDITACIÓ DE L'ESTRENA DE L'OBRA GUARDONADA 
 
El col·lectiu guanyador del Premi haurà d'acreditar, abans del dia 31 d'octubre de 2020, l'estrena de 
l'obra guardonada.  
 
L'estrena de I'obra guardonada es podrà acreditar mitjançant un programa de mà, un programa de la 
temporada teatral  o un document imprès similar.  
 
14. JUSTIFICACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PREMI A LA PRODUCCIÓ DE L'OBRA  
 
El període d'execució i aplicació de les despeses s'estableix entre la data de la concessió i 
acceptació del Premi i fins a la data de la seva estrena. Es podran incloure les despeses fins a la 
data de la finalització de la representació de l'obra, incloses les despeses de desmuntatge d'aquesta 
primera estrena, i no més tard del 31 d'octubre de 2020.  
 
Es consideraran despeses subvencionables tal i com indica l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions aquelles que resultin estrictament necessàries per a la producció 
de l'obra, que han d'estar efectivament pagades amb anterioritat al termini de justificació que 
s'estableix en el 30 de novembre de 2020.  
 
Si finalitzat el termini de justificació el/la beneficiari/a del Premi no ha justificat l'aplicació de la 
despesa se li requerirà perquè en un termini màxim improrrogable de quinze dies presenti aquesta 
justificació. La falta de presentació comportarà el reintegrament de les quantitats ja abonades i la 
pèrdua del dret al seu cobrament.  
 
En cap cas tindran la consideració de despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin 
susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda. Tot allò d'acord 
amb l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:  
 
-L'IVA quan el/la beneficiari/a pugui repercutir-lo, així com els impostos personals sobre la renda.  
-Dietes i manutenció.  
-Despeses de gestoria o administració.  
 
En el supòsit d'adquisició de bens inventariables (equipament informàtic, etc.) només es podrà 
imputar la part proporcional a l'amortització d'aquest bé.  
La justificació de l'import total d'altres ingressos i ajuts rebuts per al finançament del projecte i de les 
despeses ocasionades per la seva realització, d'acord amb el següent detall:  
 
a) La justificació, declaració jurada, de I’import total dels ingressos, subvencions i aportacions 
econòmiques rebudes per al finançament de la realització del projecte guardonat, s’acreditarà 
mitjançant l’aportació d’una relació detallada dels conceptes, els imports i la procedència amb 
indicació de si es tracta d’una administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.  
 
b) La justificació de les despeses ocasionades per la realització del projecte s'efectuarà mitjançant 
I'aportació d'una relació classificada de despeses de l'activitat, amb identificació del/de la creditor/a, 
el concepte, la data d'emissió, la data de pagament i el percentatge d'imputació de la despesa al 
premi atorgat.  

 
Els justificants de despesa consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent en el 
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (article 72.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Subvencions). 
 
Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a I'activitat, 
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seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixen la convocatòria. 
 
El total de les despeses haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Coordinació acadèmica de l'Institut 
del Teatre. 
 
Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran tiquets de 
caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10 EUR. 
 
Els tributs tindran la consideració de despesa subvencionable quan el/la beneficiari/-a de la 
subvenció faci el seu abonament de forma efectiva. 
 
Les factures hauran de reunir els següents requisits: 
 
1) Contingut de la factura: dades que ineludiblement haurà de contenir tota factura: 
 

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

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

No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro forma" o 
provisionals. 

  
Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 

 Data de la compra. 
 ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon. 
 Concepte de la despesa. 
 lmport, especificant "lVA inclòs".  
 Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT.  
 Número, i en el seu cas, sèrie.  

 
En cas de no justificar algun concepte, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import del Premi 
concedit en el percentatge dels justificants no presentats o no acceptats.  
 
15. OBLIGACIONS DEL COL·LECTIU GUANYADOR 
 
El col·lectiu guanyador del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019 de l’Institut del Teatre es 
compromet a mantenir la integritat del projecte presentat fins a I'estrena de I'obra. Excepcionalment, 
si és necessari fer algun canvi en el pla de treball o en el calendari proposat, caldrà que el col·lectiu 
guanyador ho posi en coneixement per escrit al Jurat.   
 
El projecte premiat haurà d'incloure la frase "Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2019" a tots els 
elements informatius i publicitaris relacionats amb I'activitat premiada. L'lnstitut pot efectuar un 
control previ del compliment d'aquesta obligació.  
 
 
En cas que el projecte premiat s'adigui a les línies artístiques i criteris del Grec Festival de Barcelona, 
caldrà incloure en tots els elements informatius i publicitaris la referència a la participació del Grec 
com a coproductor de I'espectacle, seguint les condicions habituals aplicades a qualsevol espectacle 
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coproduït pel Grec.  
 
El col·lectiu guanyador es compromet a facilitar, en tot moment, la informació que els sigui 
demanada respecte de I'activitat per a la qual es concedeix el premi.  

 
També es compromet a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que 
permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en 
particular, s’obliga a: 
 

- Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra 
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

- Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres 
anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, al present 
premi i puguin posar en risc l’interès públic. 

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

 
16. ESTRENA DE L'ESPECTACLE GUARDONAT I DIVULGACIÓ PÚBLICA 
  
L'entitat guanyadora s'obliga a estrenar I'espectacle del projecte guardonat abans del dia 31 
d'octubre de 2020.  
 

17. DRETS DE CAPTACIÓ I POSTERIOR ÚS I DIFUSIÓ, D'IMATGES I VEU. ENREGISTRAMENT 
DEL PROJECTE. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 
L'lnstitut del Teatre podrà captar la imatge i la veu dels/les professionals que integren el col·lectiu 
professional autor del projecte guanyador, i la dels participants i intèrprets de l'espectacle que es 
representi, durant el decurs de totes les activitats que es duguin a terme en relació a aquest projecte, 
i podrà fer difusió amb finalitats culturals, artístiques, pedagògiques i d'investigació, principis que 
regulen I'activitat de I'lnstitut del Teatre, per qualsevol mitjà o sistema i durant el màxim de temps 
previst fins a la seva entrada en domini públic, i sense limitacions territorials.  
 
L'lnstitut del Teatre es reserva el dret d'enregistrar el muntatge guanyador en qualsevol dels suports 
existents, així com el dret d'utilitzar tot el material gràfic del muntatge en les seves publicacions i en 
les accions de caràcter divulgatiu. Així mateix es reserva el dret d'arribar a acords amb els mitjans de 
comunicació que cregui oportuns per tal de fer reportatges, retransmissions o qualsevol altra acció 
que pugui fer visible el muntatge guanyador, tot això sense cap finalitat lucrativa sinó únicament per 
assolir la divulgació pública de I'obra.  
 
Qualsevol de les activitats autoritzades es faran sota el principi d'absència d'afany de lucre i amb la 
única finalitat de difondre les activitats que es porten a terme a I'lnstitut.  
 
L'lnstitut del Teatre incorporarà al fons del Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques 
(MAE) d'aquest lnstitut el projecte seleccionat i les imatges i veu captades durant la realització de les 
activitats que es desenvolupin relacionades amb aquest projecte.  
 
Les dades personals dels/les graduats/-des que es presenten amb cada projecte seran facilitades 
amb el consentiment de cadascun d'ells mitjançant la declaració responsable a què es fa referència 
en la clàusula 6, apartat h.  
 
Les dades personals facilitades en la sol·licitud d'admissió que s'annexa a la present convocatòria, 
així com les recollides durant el desenvolupament del projecte guanyador (captació d'imatge i veu) 
seran incorporades en un fitxer de titularitat de la Diputació de Barcelona. La finalitat del tractament 
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d'aquestes dades és gestionar la participació en el Premi Adrià Gual dels/les sol·licitants i el posterior 
seguiment i difusió del projecte guanyador, i només podran ser cedides a tercers amb aquesta 
finalitat. El participant accepta que en cas de resultar guanyador les seves dades siguin publicades.  
 
De conformitat amb allò previst pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament 
de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i per la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els participants 
poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, en les 
condicions previstes en la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp, o presencialment a les 
oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/.  
 
18. COMPATIBILITAT PER A REBRE ALTRES PREMIS I AJUTS PEL MATEIX PROJECTE 

 
La concurrència a la convocatòria del Premià Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019 es pot 
compatibilitzar amb I'obtenció d'altres premis i ajuts pel mateix projecte procedents de qualsevol 
administració o entitat pública o privada, nacional o internacional, excepte aquells als quals es fa 
referència en el punt 3.c) d'aquesta convocatòria, sense perjudici de I'obligació dels col·lectius que 
opten a aquest Premi de comunicar-ho a I'lnstitut del Teatre.  
 
En cap cas, les diferents fonts de finançament podran superar el cost de l'activitat.  
 
19. REVOCACIÓ O RENÚNCIA DEL PREMI ATORGAT 

 
Es podrà revocar totalment o parcialment el premi concedit, amb l'obligació, si s'escau, de retornar 
els imports rebuts, en els supòsits següents:  
 
a) Manca d'assoliment en I'execució del projecte.  
b) lncompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria.  
c) Obligació de la justificació econòmica.  
d) lncompliment de la finalitat per a la qual es va concedir el premi.  
e) La no acceptació per part de la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre dels canvis que es 
proposin en el projecte. Serà obligació del beneficiari la comunicació dels canvis, que hauran de ser 
autoritzats per la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre. L'incompliment donarà lloc a la 
revocació del premi.  
f) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en I'activitat o la imatge de I'lnstitut del Teatre.  
 
La revocació del premi haurà de ser proposada per la Coordinació Acadèmica de l'Institut del Teatre, 
previ informe motivat a I'efecte.  
 
En cas de renúncia del/la guardonat/-da haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va adoptar la 
resolució de concessió.  
 
20. ACCEPTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La presentació dels projectes aspirants al premi comporta I'acceptació del contingut d'aquesta 
convocatòria i dels drets i obligacions que se'n deriven, així com dels preceptes continguts a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de desplegament i l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig de 2017).  
 
21. INFRACCIONS I SANCIONS  
 
En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de 
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Subvencions, en el Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.  
 
22. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI  
 
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, és d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu 
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Barcelona, 
les Bases d'Execució de l'Institut del Teatre per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, i demés legislació concordant. 
 
 

ANNEX 
 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PREMI ADRIÀ GUAL  DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 
Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 
 
XI. Dades de la convocatòria:  
 
Denominació de la 
convocatòria:  

PREMI ADRIÀ GUAL DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 
 

 
 
XII. Dades d’identificació del col·lectiu: 
 
Nom o raó social  CIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
XIII. Dades d’identificació del representant legal del col·lectiu: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  

 
 
 
XIV. Dades dels/les graduats /-des que participen al projecte: 
 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de graduació  a l’ 
Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  
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Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de graduació 
Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
Cognoms i nom  NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Any de graduació a 
l’Escola (ESAD/CSD) 

 Especialitat  

 
 

 
XV. Dades d’altres col·laboradors en el projecte: 
 
NOM COGNOMS D.N.I. CÀRREC 
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XVI. Projecte que es presenta al Premi: 
 
1. Breu descripció del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pressupost previst desglossat per ingressos i despeses del projecte (es poden adjuntar 
com annex els documents que justifiquin aquest pressupost)  
 
A. DESPESES IMPORT 
  
Text (autoria, traducció i/o adaptació, drets d’autor)  
  
  
Música (composició, arranjaments, drets d’autor)  
  
  
Personal artístic (direcció, disseny escenografia, vestuari so i llum, coreografia)  
  
  
Actors i Actrius  (retribucions i S. Social)  
   
  
Intèrprets musicals (retribucions i S. Social)  
  
  
Personal tècnic i de producció (retribucions i S. Social)  
   
  
Escenografia i Vestuari  
   
   
Infraestructura i Material Tècnic (inclou sales assaig)  
   
   
Promoció i Publicitat  
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Altres despeses no incloses en aquest formulari (cal detallar el concepte)  
   
  
  
Despeses Indirectes (personal administració, subministraments, etc)  
  
  
TOTAL DESPESES 0,00 

 

B. INGRESSOS IMPORT 
  
Aportació  del col·lectiu  
  
   
Previsió d'ingressos per Temporada   
  
        
Previsió d'ingressos per Gira   
  
  
Patrocinadors i/o co-produccions   
  
  
Altres subvencions i/o ajuts (cal indicar l’estat: sol·licitat / concedit)  
  
  
TOTAL INGRESSOS 0,00 

 

C. RESULTAT  IMPORT 
  
Total Despeses  0,00 
Total Ingressos 0,00 
  
RESULTAT 0,00 
 
 
XVII. Altres observacions: 
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XVIII. Documentació que s’adjunta: 
 
Identificació del/de la sol·licitant 
 Fotocòpia del NIF del col·lectiu (associació, companyia o altres) 
 Acta fundacional i estatuts del col·lectiu i del seu representant legal 
 Còpia de la sol·licitud de la constitució legal d’entitat davant l’organisme corresponent  
 Fotocòpia del títol o del resguard de sol·licitud de títol acadèmic dels graduats que integren el 
col·lectiu 
 Fotocòpia del DNI dels/les graduats/des que integren el col·lectiu del projecte presentat 
 Memòria detallada del projecte presentat 
 Currículums professionals dels/les graduats/des que integren el col·lectiu 
 Document acreditatiu d’estar en possessió dels drets d’autor 
 
 
XIX. Declaració: 
 
Els representant legal de l’entitat SOL·LICITA participar al Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 
2019 assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització, i DECLARA: 

- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la 
realitat. 

- El caràcter inèdit del projecte, de la seva autoria i originalitat 
- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions previstes a la 

convocatòria 
 
Localitat i data 
 
 
Signatura del representant legal de l’entitat: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 

 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de dades de caràcter 
personal: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

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

Temps de 
conservació 

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

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

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

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

Drets de les 
persones 
interessades 

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

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

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4. 1 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada 
en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 19 de març de 2019 de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, 
pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, del Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre 2019 
BDNS (Identif.): 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es 
pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació del premi es 
pot trobar al web, la intranet i al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre 
Primer. Beneficiaris/es 
Pot optar a l’ajut qualsevol col·lectiu de professionals de les arts escèniques que reuneixi, en el 
moment de presentar la sol·licitud, els requisits següents:  
a) Tenir personalitat jurídica pròpia, o haver sol·licitat, davant I'Organisme corresponent, la seva 
constitució com a entitat jurídica. En aquest darrer cas, si el col·lectiu resulta guardonat, Ia 
concessió del premi quedarà supeditat a la presentació de la documentació que acrediti la 
constitució del col·lectiu professional guanyador com a persona jurídica.  
b) Estar integrat com a mínim per tres graduats/des amb el títol superior d'Art dramàtic, per a 
estudis cursats a I'lnstitut del Teatre a partir de I'any 2015 i que en el projecte presentat 
desenvolupin la disciplina del seu àmbit formatiu a l’Institut del Teatre i pel qual han obtingut la 
titulació. 
c) No podran participar en aquesta convocatòria aquells/es graduats/es que varen participar en 
els cursos de postgrau Factoria lT 2004-2005, ni haver rebut un dels premis "Projectes 
d'Escenificació de I'lnstitut del Teatre", en les edicions 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 
ni el Premi Adrià Gual de l’Institut del Teatre dels anys 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018.  
Segon. Objecte 



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

 

 

L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació del Premi Adrià Gual de I'lnstitut del Teatre 2019 
que serà atorgat al millor projecte d’escenificació. 
 
La concessió d'aquest ajut s'emmarca dins de les accions de I'lnstitut del Teatre per tal de 
potenciar la inserció professional dels/les graduats/des de l’escola superior d’Art Dramàtic de 
l'lnstitut del Teatre, donant suport i impulsant la producció i exhibició d'un muntatge d'arts 
escèniques a partir de projectes d'escenificació que combinin professionalitat, qualitat i 
creativitat.  
 
L'estrena de l'obra guanyadora haurà de tenir lloc com a molt tard 31 d'octubre de 2020.  
Tercer. Bases reguladores 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB de la Província de 
Barcelona de 9 de maig de 2017). 
Quart. Quantia 
El premi Adrià Gual 2019 està dotat amb TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (30.213,20€).  
L'import de l’ajut es destinarà exclusivament a la producció del projecte premiat i en cap cas 
I'import que es farà efectiu podrà superar el cost total del projecte premiat.  
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol•licituds serà des de l’1 al 12 de juliol de 2019 (ambdós 
inclosos).” 

 
Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre 
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR la despesa màxima de TRENTA MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT 
CÈNTIMS (30.213,20 €) que suposa la concessió d’aquest Premi, que anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 480.01/ 99003 del pressupost de l’Institut del Teatre desglossat en els exercicis següents: 

Exercici pressupostari Import 

2019 21.149,24€ 

2020  9.063,96€ 

 
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
el corresponent pressupost de l’any 2020. 
 
Cinquè.- AUTORITZAR la despesa màxima de CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS (128,49€) en concepte d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats per als tres 
professionals de l’àmbit de les arts escèniques de Catalunya que assistiran al jurat del Premi, d’acord amb 
el que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions por raó de servei, i que 
anirà imputada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 99000/226.99 del vigent pressupost de l’Institut del 
Teatre. 
 
Sisè.- ESTABLIR el termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’1 al 12 de juliol de 2019 
(ambdós inclosos). 
 
Setè.- FACULTAR la Presidència de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a la 
convocatòria esmentada, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats. 
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Vuitè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al Tauler d’anuncis electrònic de l’Institut del 
Teatre. 
 
 
ANNEX 1 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 28 de febrer de 2019, referit a la 
convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de 
l’Institut del Teatre 2019 
 
CONVOCATORIA DEL PREMIO ADRIÀ GUAL DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2019 
 
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, pago y justificación del Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro 2019 que será 
otorgado al mejor proyecto de escenificación. 
 
La concesión de esta ayuda se enmarca dentro de las acciones de lnstituto del Teatro para potenciar la 
inserción profesional de los/las graduados/as de la Escuela Superior de Arte Dramático del Instituto del 
Teatro, apoyando e impulsando la producción y exhibición de un montaje de artes escénicas a partir de 
proyectos de escenificación que combinen profesionalidad, calidad y creatividad. 
 
El estreno de la obra ganadora deberá tener lugar a más tardar el 31 de octubre de 2020. 
 
2.- FINALIDAD DE LA AYUDA 
 
La finalidad de esta ayuda será la financiación del proyecto de escenificación hasta un máximo de 100% 
del coste del proyecto, hasta el límite de la dotación económica establecida en la cláusula 7 de esta 
convocatoria. El conjunto de subvenciones, ayudas u otras fuentes de financiación no podrán superar el 
100% del coste del proyecto. 
 
De acuerdo con la finalidad de la convocatoria se considera que el proyecto consistirá en la presentación 
detallada de un proyecto de escenificación y el plan de trabajo que se propone seguir hasta su 
representación. 
 
 3.- DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
Puede optar a la ayuda cualquier colectivo de profesionales de las artes escénicas que reúna, en el 
momento de presentar la solicitud, los siguientes requisitos: 
a) Tener personalidad jurídica propia, o haber solicitado, ante el organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, Ia concesión 
del premio quedará supeditado a la presentación de la documentación que acredite la constitución del 
colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
b) Estar integrado como mínimo por tres graduados/as con el título superior de Arte dramático, para 
estudios cursados en lnstituto del Teatro a partir del año 2015 y que en el proyecto presentado 
desarrollen la disciplina de su ámbito formativo al Instituto del Teatro y por el cual han obtenido la 
titulación.  
c) No podrán participar en esta convocatoria aquellos/as graduados/as que participaron en los cursos de 
postgrado Factoría lT 2004-2005, ni haber recibido uno de los premios "Proyectos de Escenificación de 
lnstituto del Teatro", en las ediciones 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011, ni el Premio Adrià Gual 
del Instituto del Teatro de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
4. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos que se presenten a concurso no pueden tener carácter académico. 
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La presentación de un proyecto al concurso implica necesariamente: 
 

 La garantía por parte del colectivo aspirante, con total indemnidad para el Instituto del Teatro de 
Barcelona, de Ia autoría y originalidad del proyecto, que no pueda ser una copia o modificación 
parcial de ningún otro. 

 La garantía por parte deI/de la aspirante, con total indemnidad para el Instituto del teatro, del 
carácter inédito del proyecto presentado y de titularidad en exclusiva, sin ninguna carga ni 
limitación, los derechos de explotación sobre este proyecto. 

 
5. PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN 
 
La convocatoria para la concesión del Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro de Barcelona 2019, y la 
solicitud para participar, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en el tablón de 
anuncios deI Instituto del Teatro, y en la página web de lnstituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat y 
estarán disponibles en la conserjería de la sede del Instituto del Teatro de Barcelona y el Servicio de 
Graduados y Graduadas del Instituto del Teatro. 
 
Los proyectos aspirantes al Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019 y la documentación a aportar 
que se detalla a continuación, se presentarán en soporte papel en el Registro de lnstituto del Teatro de 
Barcelona, situado en la plaza Margarida Xirgu, s / n, 08004 Barcelona, de lunes a viernes, de 9:00 a 
14:00 h., sin perjuicio de poder hacerlo también por cualquiera de los otros medios previstos en la 
normativa vigente, utilizando el modelo normalizado de solicitud que se adjunta como Anexo a la presente 
convocatoria y que se puede descargar de la página web de lnstituto del Teatro. Se extenderá la 
correspondiente acreditación de su presentación. 
  
El plazo de presentación de solicitudes al premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019 será del 1 al 12 
de julio de 2019, ambos inclusive. 
 
6.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA LA SOLICITUD 
 
La solicitud (modelo normalizado que se adjunta como anexo) deberá ser cumplimentada facilitando todos 
los datos que se piden y acompañada de la siguiente documentación: 
 
a) Un original del proyecto que se presenta a concurso, grapado y sin encuadernar, y que incluirá: 

 La memoria explicativa del montaje con mención expresa a los profesionales que intervienen: 
dirección, escenografía, producción ejecutiva, técnicos, intérpretes, etc. y el detalle de las 
funciones que cada uno desarrolla. 

 El texto, en caso de que sea inédito. 
 El presupuesto del proyecto que, como mínimo, contendrá la información detallada en el Anexo. 
 El material gráfico y / o audiovisual que se considere adecuado y se ajuste a la convocatoria. 

El proyecto original se presentará de la siguiente manera: 
 
a) Una copia en papel sin encuadernar y en fondo blanco para facilitar la lectura del documento 
b) Una copia en formato pdf con las siguientes características: 

1. en soporte CD o USB 
2. etiquetado con el nombre del/de la solicitante y el título del proyecto presentado 
3. el documento electrónico no podrá pesar más de 8MB. 

En caso de discrepancia entre la copia en papel y la copia en pdf prevalecerá la copia en papel. 
 
Cada solicitante podrá presentar un único proyecto. 
 
Los originales de los proyectos deben firmar y deben presentarse en un sobre cerrado donde se deberá 
indicar en la parte exterior la denominación "Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019", y el interior 
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del sobre: 
a) el nombre del colectivo profesional que se presenta, la dirección, un teléfono de contacto y la dirección 
electrónica. 
b) Identificación del colectivo profesional que opta al premio: NIF; Acta fundacional, Estatutos de la 
entidad, identificación de su representante legal, y cuando el colectivo profesional ya disponga de la 
condición de persona jurídica, el certificado de situación censal. 
c) En caso de que en el momento de presentar la solicitud de admisión al concurso el colectivo 
profesional que se presente esté en trámite de constitución, deberá aportar fotocopia de la solicitud de la 
constitución como persona jurídica con sello de entrada en el registro correspondiente. 
d) Fotocopia del título superior de arte dramático o resguardo de la solicitud de estos títulos por parte de 
los/las graduados/as que integran el colectivo que opta al Premio, en el que se hará constar que dichos 
estudios se han realizado en el lnstituto del Teatro y la titulación ha sido obtenida a partir del año 2015, 
incluido. 
 
e) Fotocopia del DNI de los/las graduados/as que integran el colectivo profesional que opta al Premio. 
f) Currículum de los/las profesionales que participan en el proyecto. 
g) Acreditación del carácter inédito del proyecto, de su autoría y originalidad, y, en su caso, de la cesión 
de los derechos de explotación de los/las autores de las obras que lo configuran. 
 
h) Declaración responsable del colectivo profesional en la que declare que reúne todos los requisitos para 
obtener la condición de beneficiario/a de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y también que conste: 

 
Que dispone del consentimiento de todas las personas que participan en el proyecto para 
participar en la convocatoria del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019 y manifestación 
que aceptan su regulación, y de su consentimiento para que los datos que se facilitan puedan ser 
utilizadas para la gestión de la convocatoria de este Premio y posterior seguimiento y difusión en 
caso de que el proyecto resulte ganador. 
 
Que el colectivo profesional que participa se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, y en su caso con la Seguridad Social, y no incurre en ninguno de los supuestos de 
inhabilitación para percibir subvenciones de conformidad con lo la Ley 38 / 2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
El modelo de Declaración responsable se encontrará disponible en la página web de lnstituto del Teatro: 
www.institutdelteatre.cat y al Servicio de Graduados de este Instituto. 
 
La documentación acreditativa de los requisitos y otros documentos a aportar junto con la solicitud, 
deberá estar en alguna de las lenguas oficiales reconocidas en Cataluña (catalán y / o español). Cualquier 
documentación presentada en otro idioma deberá ir acompañada de la correspondiente traducción jurada 
oficial la que dará fe pública del contenido y la fidelidad de la traducción. 
 
La presentación del proyecto implica el compromiso de los/las aspirantes al premio de no retirar la obra 
del concurso antes del fallo, sin perjuicio del derecho de devolución de los originales de las obras no 
premiadas y de la documentación aportada una vez publicado el veredicto. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, en caso de que falte aportar algún documento con la solicitud de 
participación, se requerirá al colectivo profesional solicitante para que subsane las carencias o aporte los 
documentos preceptivos, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente a la comunicación, con la 
indicación de que si no lo hace se entenderá que el/la solicitante desiste de su solicitud. 
 
Los datos y documentos no aportados, total o parcialmente, no se tendrán en cuenta a efectos de su 
valoración. 
 



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

 

 

El incumplimiento de los requisitos o del plazo de presentación de solicitudes en los términos y formas 
que se detallan en esta convocatoria supone la exclusión del concurso. 
 
7. DOTACIÓN DE LA AYUDA 
 
El Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019 está dotado con TREINTA MIL DOSCIENTOS TRECE 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (30.213,20€). Este importe se imputará a la partida presupuestaria 
480.01 / 99003 del presupuesto del Instituto del Teatro desglosado en los ejercicios siguientes: 
 

Ejercicio presupuestario Importe 

2019 21.149,24€ 

2020  9.063,96€ 

 
El importe de la ayuda se destinará exclusivamente a la producción del proyecto premiado y en ningún 
caso el importe que se hará efectivo podrá superar el coste total del proyecto premiado. 
 
8. PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO GANADOR DEL PREMIO ADRIÀ GUAL DEL 
INSTITUTO DEL TEATRO 2019 EN EL MARCO DEL GREC 2020 FESTIVAL DE BARCELONA 
 
La Dirección del Grec Festival de Barcelona tendrá en cuenta el proyecto ganador del Premio Adrià Gual 
del Instituto del Teatro 2019 para incluirlo preferentemente dentro de la selección de las propuestas para 
Ia edición deI año 2020, siempre y cuando se adecue a las líneas artísticas y criterios del Grec Festival 
de Barcelona. 
 
Asimismo la dirección del Grec Festival de Barcelona, una vez evaluado y aceptado el proyecto ganador 
del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019, elevará al órgano competente de lnstituto de Cultura 
de Barcelona la propuesta de contratación de la entidad que haya sido beneficiaria del mencionado 
premio para participar en la financiación de la producción del proyecto y su exhibición en el marco del 
Grec Festival de Barcelona 2020. 
 
Durante el proceso y antes del estreno se hará un seguimiento y acompañamiento del proyecto ganador 
por personas designadas por el Instituto del Teatre hasta el estreno en el Grec Festival de Barcelona. 
 
9. JURADO DEL PREMIO ADRIÀ GUAL DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2019 
La propuesta de concesión del premio (subvención) será elaborada por un órgano colegiado constituido 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
de Barcelona. 
 
El Jurado calificador del Premio Adrià Gual del lnstituto del Teatro 2019 estará integrado por: 
 

 La Dirección General del lnstituto del Teatro o persona en quien delegue. 
 La Gerencia del Instituto del Teatro o persona que lo sustituya. 
 La Coordinación Acadèmica del lnstituto del Teatro o persona que lo sustituya. 
 Un profesional docente de lnstituto del Teatro de reconocido prestigio, propuestos por la 

Dirección General. 
 Un representante del Grec Festival de Barcelona. 
 Tres profesionales del ámbito de las artes escénicas de Cataluña, a designar por la Dirección 

General del Instituto del Teatro. 
 La Dirección del Escuela Superior de Arte Dramático del Instituto del Teatro o persona en la que 

delegue. 
 
Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un profesional del Servicio de Graduados y Graduadas del 
lnstituto del Teatro. 



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

 

 

 
La designación de las personas que formarán parte de este jurado se publicará en el tablón de anuncios 
y en la web de lnstituto del Teatro de Barcelona mediante resolución de la Presidencia de este Instituto. 
 
Los/las profesionales del ámbito de las artes escénicas externos que no representan ninguna institución 
les retribuirá su asistencia al jurado de acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del Servicio. 
 
La abstención y recusación de los miembros del Jurado se ajustará a lo previsto en los artículos 23 y 24 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
 
El jurado no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la Presidencia y de la Secretaría, o en su 
caso de los que les sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros. 
 
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 
 
El jurado resolverá cualquier cuestión no prevista en esta convocatoria o cualquier duda en su 
interpretación o en relación al procedimiento a seguir. 
 
10. ELEMENTOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Los elementos generales de valoración de los proyectos presentados serán los siguientes: 
 
1) El interés artístico del proyecto presentado que se medirá de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Relevancia, grado de interés del proyecto y coherencia en su desarrollo. 
 Aportación significativa de contenidos al contexto artístico y especialmente como expresión de la 

realidad contemporánea. 
 Contribución a la innovación en el ámbito de la creación artística. 

 
2) Número y ámbito de participación de los/las graduados/as de l’ESAD del lnstituto del Teatro en el 
proyecto. 
 
3) La viabilidad económica y técnica del proyecto presentado, que se medirá de acuerdo con los 
siguientes parámetros: 
 

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

propuestos. 
 Financiación prevista al margen del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019. 
 Generación de recursos propios. 

 
La puntuación máxima a otorgar por cada uno de los criterios es: 
 
1) El interés artístico del proyecto: 6 puntos con el siguiente desglose: 

 Relevancia, grado de interés del proyecto y coherencia en su desarrollo. Hasta 2 puntos 
 Aportación significativa de contenidos al contexto artístico y especialmente como expresión de la 

realidad contemporánea. Hasta 2 puntos 
 Contribución a la innovación en el ámbito de la creación artística. Hasta 2 puntos 
 

2) El número y el ámbito de participación de los/las graduados/as del ESAD del Instituto del Teatro en el 
proyecto: 2 puntos. Se valorará la participación de graduados/as de otras escuelas del Institut del Teatre.  
 
3) La viabilidad económica y técnica del proyecto: 2 puntos con el siguiente desglose: 
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 Adecuación del presupuesto a los recursos necesarios para la realización del proyecto artístico. 
Hasta 0.5 puntos. 

 Adecuación de la planificación de los recursos humanos y económicos a los objetivos 
propuestos. Hasta 0.5 puntos. 

 Financiación prevista al margen del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2017. Hasta 0.5 
puntos. 

 Generación de recursos propios. Hasta 0.5 puntos. 
 
Para optar al Premio, los proyectos deben obtener una puntuación mínima de 5 puntos. 
 
El proyecto ganador será el que obtenga la puntuación más alta. 
 
11. FALLO DEL JURADO Y CONCESIÓN DEL PREMIO 
 
El Jurado emitirá su veredicto de forma motivada de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 
en esta convocatoria en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes de admisión al concurso. 
 
El Jurado se reserva la facultad de, discrecionalmente, proponer declarar desierto el Premio si estima que 
ninguna obra presentada no es merecedora. Igualmente el jurado podrá proponer otorgar accésits si 
considera que algún trabajo destaca por algún motivo. 
 
Una vez emitido el veredicto el presidente del Jurado elevará una propuesta de resolución para su 
concesión a la Presidencia de lnstituto del Teatro, la cual deberá dictar resolución en un plazo máximo de 
tres meses a contar desde la fecha de cierre del período de presentación de instancias. Asimismo, el 
Presidente del Instituto del Teatro estará facultado para la aprobación de los actos administrativos 
necesarios para el desarrollo del proyecto premiado. 
 
La resolución del premio se notificará personalmente al colectivo ganador y todos/as los/las participantes, 
y se hará difusión pública del resultado de la convocatoria en el tablón de anuncios y en la página web de 
lnstituto del Teatro www.institutdelteatre.cat. 
 
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada 
ante  la Presidencia de la Diputación de Barcelona, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su notificación. 
No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso o reclamación, que se considere oportuno, en 
defensa de sus intereses.  
Los proyectos no premiados se podrán recoger en la sede de lnstituto del Teatro de Barcelona, previa 
petición de los/las autores/as, adjuntando el documento acreditativo de la recepción de la obra, desde el 
día siguiente hábil a la fecha de concesión del premio y hasta tres meses después. 
 
El otorgamiento del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019 excluye al colectivo ganador de la 
posibilidad de presentarse a futuras ediciones de este premio. 
 
12. PAGO 
 
El pago de la ayuda se efectuará de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
Un primer 70% de su importe en el momento en que el colectivo beneficiario presente una carta de 
compromiso de presentación pública emitida por el correspondiente programador, indicando lugar y fecha 
de estreno, y el 30% restante se abonará contra la presentación de la justificación económica total de la 
subvención. El colectivo beneficiario deberá presentar los justificantes y las facturas del gasto realizado. 
 
En ningún caso, el importe de la ayuda no podrá ser superior al importe consignado en la cláusula 7 ni 
superior a los gastos justificados. 
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Este Premio estará sujeto a la tributación fiscal que corresponda de acuerdo con la normativa fiscal 
aplicable al perceptor. 
 
13. ACREDITACIÓN DEL ESTRENO DE LA OBRA GALARDONADA 
 
El colectivo ganador del Premio deberá acreditar, antes del día 31 de octubre de 2020, el estreno de la 
obra galardonada. 
 
El estreno de la obra galardonada se podrá acreditar mediante un programa de mano, un programa de la 
temporada teatral o un documento impreso similar. 
 
14. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PREMIO A LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA 
 
El periodo de ejecución y aplicación de los gastos se establece entre la fecha de la concesión y 
aceptación del Premio y hasta la fecha de su estreno. Se podrán incluir los gastos hasta la fecha de la 
finalización de la representación de la obra, incluidos los gastos de desmontaje de este primer estreno, y 
no más tarde del 31 de octubre de 2020. 
 
Se considerarán gastos subvencionables tal y como indica el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones aquellas que resulten estrictamente necesarios para la producción 
de la obra, que deben estar efectivamente pagados con anterioridad el plazo de justificación establecido 
en el 30 de noviembre de 2020. 
 
Si finalizado el plazo de justificación el/la beneficiario/a del Premio no ha justificado la aplicación del gasto 
se le requerirá por un plazo máximo improrrogable de quince días para que presente esta justificación. La 
falta de presentación conllevará el reintegro de las cantidades ya abonadas y la pérdida del derecho a su 
cobro. 
 
En ningún caso tendrán la consideración de gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando 
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Todo 
aquello de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
 
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los siguientes: 
 

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

- Dietas y manutención. 
- Gastos De gestoría o administración. 

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

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

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

No tendrán la consideración de documento justificativo de gasto las facturas "pro forma" o 
provisionales. 

 
Los tickets de caja deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Fecha de la compra. 
 Identificación del proveedor: razón social y ClF, o nombre particular y NIF, dirección y teléfono. 
 Concepto del gasto. 
 lmporte, especificando "IVA incluido". 
 Que figure el texto: PAGADO / COBRADO. 
 Número, y en su caso, serie. 

 
En caso de no justificar algún concepto, o no hacerlo correctamente, se reducirá el importe del Premio 
concedido en el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados. 
 
15. OBLIGACIONES DEL COLECTIVO GANADOR 
 
El colectivo ganador del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019 se compromete a mantener la 
integridad del proyecto presentado hasta el estreno de la obra. Excepcionalmente, si es necesario hacer 
algún cambio en el plan de trabajo o en el calendario propuesto, será necesario que el colectivo ganador 
lo ponga en conocimiento, por escrito al Jurado. 
 
El proyecto premiado deberá incluir la frase "Premio Adrià Gual de lnstituto del Teatro 2019" a todos los 
elementos informativos y publicitarios relacionados con la actividad premiada. El Instituto puede efectuar 
un control previo del cumplimiento de esta obligación. 
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Caso de que el proyecto premiado se adecue a las líneas artísticas y criterios del Grec Festival de 
Barcelona, se deberá incluir en todos los elementos informativos y publicitarios la referencia a la 
participación del Grec como coproductor del espectáculo, siguiendo las condiciones habituales aplicadas 
a cualquier espectáculo coproducido por el Grec. 
 
El colectivo ganador se compromete a facilitar, en todo momento, la información que les sea solicitada 
respecto a la actividad para la que se concede el premio. 
 
También, se compromete a adecuar su actividad a los principios éticos y las reglas de conducta que 
permitan asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, de objetividad y de transparencia y, en 
particular, se obliga a: 

 
- Facilitar al Instituto del Teatro la información establecida por la Ley 19/2014, de 29 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cualesquiera 
otra que le sea requerida de acuerdo con la normativa vigente. 

- Comunicar al Instituto del Teatro las posibles situaciones de conflicto de intereses u otras 
análogas de las que tenga conocimiento que afecten, directa o indirectamente, al presente 
premio y puedan poner en riesgo el interés público. 

- Abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta 
que afecte o pueda afectar la relación subvencional en los términos previstos en el Código 
Penal vigente en cada momento. 

 
16. ESTRENO DEL ESPECTÁCULO GALARDONADO Y DIVULGACIÓN PÚBLICA 
 
Entidad ganadora se obliga a estrenar el espectáculo del proyecto galardonado antes del día 31 de 
octubre de 2020. 
 
17. DERECHOS DE CAPTACIÓN Y POSTERIOR USO Y DIFUSIÓN, DE IMÁGENES Y VOZ. 
GRABACIÓN DEL PROYECTO. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
El Instituto del Teatro podrá captar la imagen y la voz de los profesionales que integran el colectivo 
profesional autor del proyecto ganador, y la de los participantes e intérpretes del espectáculo que se 
represente, durante el transcurso de todas las actividades que se lleven a cabo en relación a este 
proyecto, y podrá hacer difusión con fines culturales, artísticas, pedagógicas y de investigación, principios 
que regulan la actividad del lnstituto del Teatro, por cualquier medio o sistema y durante el máximo de 
tiempo previsto hasta a su entrada en dominio público, y sin limitaciones territoriales. 
 
El Instituto del Teatro se reserva el derecho de registrar el montaje ganador en cualquiera de los soportes 
existentes, así como el derecho de utilizar todo el material gráfico del montaje en sus publicaciones y en 
las acciones de carácter divulgativo. Asimismo se reserva el derecho de llegar a acuerdos con los medios 
de comunicación que crea oportunos para hacer reportajes, retransmisiones o cualquier otra acción que 
pueda hacer visible el montaje ganador, todo ello sin ninguna finalidad lucrativa sino únicamente para 
alcanzar la divulgación pública de la obra. 
 
Cualquiera de las actividades autorizadas se harán bajo el principio de ausencia de ánimo de lucro y con 
la única finalidad de difundir las actividades que se llevan a cabo en el lnstituto. 
 
El Instituto del Teatro incorporará al fondo del Centro de documentación y Museo de las Artes Escénicas 
(MAE) de este Instituto el proyecto seleccionado y las imágenes y voz captadas durante la realización de 
las actividades que se desarrollen relacionadas con este proyecto. 
 
Los datos personales de los/las graduados/as que se presentan con cada proyecto serán facilitados con 
el consentimiento de cada uno/a de ellos/as mediante la declaración responsable a que se hace 
referencia en la cláusula 6, apartado i. 
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Los datos personales facilitados en la solicitud de admisión que se anexa a la presente convocatoria, así 
como las recogidas durante el desarrollo del proyecto ganador (captación de imagen y voz) serán 
incorporados en un fichero de titularidad de  la Diputación de Barcelona. La finalidad del tratamiento de 
estos datos es gestionar la participación en el Premio Adrià Gual de los/las solicitantes y el posterior 
seguimiento y difusión del proyecto ganador, y sólo podrán ser cedidos a terceros con este fin. El 
participante acepta que en caso de resultar ganador sus datos sean publicados. 
 
De conformidad con lo previsto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Paralmento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la Ley Orgánica 3/2016, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los participantes 
pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento, en las 
condiciones previstas en la legislación vigente, a través de la Sede electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp, o presencialmente en las 
oficinas del Registro: https://www.diba.cat/web/registre/. 
 
18. COMPATIBILIDAD PARA RECIBIR OTROS PREMIOS Y AYUDAS POR EL MISMO PROYECTO 
 
La concurrencia a la convocatoria del Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019 se puede 
compatibilizar con la obtención de otros premios y ayudas para el mismo proyecto procedentes de 
cualquier administración o entidad pública o privada, nacional o internacional, excepto aquellos a los que 
se hace referencia en el punto 3.c) de esta convocatoria, sin perjuicio de la obligación de los colectivos 
que optan a este Premio de comunicarlo al lnstituto del Teatro. 
 
En ningún caso, las diferentes fuentes de financiación podrán superar el coste de la actividad. 
 
19. REVOCACIÓN O RENUNCIA DEL PREMIO OTORGADO 
 
Se podrá revocar total o parcialmente el premio concedido, con la obligación, en su caso, de devolver los 
importes recibidos, en los siguientes supuestos: 
 
a) Falta de logro en Ia ejecución del proyecto. 
b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en esta convocatoria. 
c) Obligación de la justificación económica. 
d) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió el premio. 
e) La no aceptación por parte de la Coordinación Académica del instituto del Teatro de los cambios que 
se propongan en el proyecto. Será obligación del/de la beneficiario/a la comunicación de los cambios, que 
deberán ser autorizados por la Coordinación Académica del Instituto del Teatro. El incumplimiento dará 
lugar a la revocación del premio. 
f) Cualquier otra causa que repercuta negativamente en la actividad o la imagen de lnstituto del Teatro. 
 
La revocación del premio deberá ser propuesta por la Coordinación Académica del Instituto del Teatro, 
previo informe motivado al efecto. 
 
En caso de renuncia del/de la galardonado/a deberá ser aceptada por el mismo órgano que adoptó la 
resolución de concesión. 
 
20. ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
La presentación de los proyectos aspirantes al premio conlleva aceptación del contenido de esta 
convocatoria y de los derechos y obligaciones que se derivan, así como de los preceptos contenidos en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y la Ordenanza General de Subvenciones de la 
Diputación de Barcelona (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 9 de mayo de 2017). 
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21. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
En materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley General de 
Subvenciones, en el Título IV de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona. 
 
22. RÉGIMEN JURÍDICO SUPLETORIO 
 
En todo lo no previsto expresamente en esta convocatoria, es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba su 
Reglamento de desarrollo , la Ordenanza General de subvenciones de la Diputación de Barcelona, las 
Bases de Ejecución del Instituto del Teatro para el presente ejercicio, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público y demás legislación concordante. 
 
ANEXO 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PREMIO ADRIÀ GUAL DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2019 
Nota: Es necesario rellenar este impreso a máquina o con letra de imprenta 
 
XX. Datos de la convocatoria:  
 
Denominación de la 
convocatoria:  

PREMIO ADRIÀ GUAL DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2019 
 
 

 
 
XXI. Datos de identificación del colectivo: 
 
Nombre o razón social  CIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  

 
 
XXII. Datos de identificación del representante legal del colectivo: 
 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  

 
 
 
XXIII. Datos de los/las graduados/-as que participan en el proyecto: 
 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
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Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

   
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
Año de graduación  en 
la Escuela (ESAD/CSD) 

 Especialidad  

 
 
XXIV. Datos de otros colaboradores en el proyecto: 
 
NOMBRE APELLIDOS D.N.I. CARGO 
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XXV. Proyecto que se presenta al Premio: 
 
1. Breve descripción del proyecto 
 
 
 
 
2. Presupuesto previsto desglosado por ingresos y gastos del proyecto (se pueden adjuntar como 
anexo los documentos que justifiquen este presupuesto) 
 
A. GASTOS IMPORTE 
  
Texto (autoría, traducción y / o adaptación, derechos de autor)  
  
  
Música (composición, arreglos, derechos de autor)  
  
  
Personal artístico (dirección, diseño escenografía, vestuario sonido y luz, 
coreografía)  
  
  
Actores y Actrices (retribuciones y S. Social)  
   
  
Intérpretes musicales (retribuciones y S. Social)  
  
  
Personal técnico y de producción (retribuciones y S. Social)  
   
  
Escenografía y Vestuario  
   
   
Infraestructura y Material Técnico (incluye salas ensayo)  
   
   
Promoción y Publicidad  
   
  
Otros gastos no incluidos en este formulario (detallar el concepto)  
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Gastos Indirectos (personal de administración, suministros, etc)  
  
  
TOTAL GASTOS 0,00 

 

B. INGRESOS IMPORTE 
  
Aportación del colectivo  
  
   
Previsión de ingresos por Temporada   
  
        
Previsión de ingresos por Gira   
  
  
Patrocinadores y / o co-producciones   
  
  
Otras subvenciones y / o ayudas (hay que indicar el estado: solicitado / 
concedido)  
  
  
TOTAL INGRESOS 0,00 

 

C. RESULTADO IMPORTE 
  
Total Gastos  0,00 
Total Ingresos 0,00 
  
RESULTADO 0,00 
 
 
XXVI. Otras observaciones: 
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XXVII. Documentación que se adjunta: 
Identificación del/de la solicitante 
 Fotocopia del NIF del colectivo (asociación, compañía y otros) 
 Acta fundacional y estatutos del colectivo y de su representante legal 
 Copia de la solicitud de la constitución legal de entidad ante el organismo correspondiente 
 Fotocopia del título o del resguardo de solicitud de título académico de los graduados que integran el 
colectivo 
 Fotocopia del DNI de los/las graduados/as que integran el colectivo del proyecto presentado 
 Memoria detallada del proyecto presentado 
 Currículos profesionales de los/las graduados/as que integran el colectivo 
 Documento acreditativo de estar en posesión de los derechos de autor 
 
 
XXVIII. Declaración: 
 
El representante legal de la entidad SOLICITA participar en el Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 
2019 asume todas las responsabilidades que se puedan derivar de su realización, y DECLARA: 

- Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden a 
la realidad. 

- El carácter inédito del proyecto, de su autoría y originalidad. 
- Que en caso de que su proyecto sea premiado, se compromete a cumplir las condiciones 

previstas en la convocatoria. 
 
Localidad y fecha 
 
Firma del representante legal de la entidad: 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ, DIRECTORA GENERAL 
Plaza Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 
Información sobre protección de datos de carácter personal: 
 

Responsable del 
tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Datos de contacto de la Delegada de Protección de Datos para consultas, quejas, 
ejercicios de derechos, y comentarios relacionados con la protección de datos de 
caràcter personal: dpd@diba.cat 

Finalidad del 
tratamiento 

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

Tiempo de 
conservación 

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

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

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias 

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

Derechos de las 
personas 
interesadas 

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

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en 
particular en el Estado miembro en que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o 
lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que 
le conciernen infringe el RGPD. Siendo en Catalunya la APDCAT la autoridad de 
referencia: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 
ANNEX 2 al Dictamen de Junta de Govern, proposat el 28 de febrer de 2019, referit a la 
convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, del Premi Adrià Gual de 
l’Institut del Teatre 2019 
 
Extracto del Acuerdo de 19 de marzo de 2019 de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por 
el que se aprueba la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, del 
Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019 
BDNS (Identif.): 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos  normalizados de solicitud y justificación del premio se 
pueden encontrar en la web, la intranet y al tablón de anuncios del Instituto del Teatro. 
 
Primero. Beneficiarios 
Puede optar a la ayuda cualquier colectivo de profesionales de las artes escénicas que reúna, en el 
momento de presentar la solicitud, los siguientes requisitos: 
a) Tener personalidad jurídica propia, o haber solicitado, ante el organismo correspondiente, su 
constitución como entidad jurídica. En este último caso, si el colectivo resulta galardonado, Ia concesión 
del premio quedará supeditado a la presentación de la documentación que acredite la constitución del 
colectivo profesional ganador como persona jurídica. 
b) Estar integrado como mínimo por tres graduados/as con el título superior de Arte dramático, para 
estudios cursados en lnstituto del Teatro a partir del año  2015 y que en el proyecto presentado desarroll                   
en la disciplina de su ámbito formativo al Instituto del Teatro y por el cual han obtenido la titulación. 
c) No podrán participar en esta convocatoria aquellos/as graduados/as que participaron en los cursos de 
postgrado Factoría lT 2004-2005, ni haber recibido uno de los premios "Proyectos de Escenificación de 
lnstituto del Teatro", en las ediciones 2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010 y 2011, ni el Premio Adrià Gual 



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

 

 

del Instituto del Teatro de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
Segundo. Objeto 
El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, cobro y justificación del Premio Adrià Gual del lnstituto del Teatro 2019 que será 
otorgado al mejor proyecto de montaje de una obra de teatro.  
La concesión de esta ayuda se enmarca dentro de las acciones de lnstituto del Teatro para potenciar la 
inserción profesional de los graduados de las escuelas superiores del Instituto del Teatro, apoyando e 
impulsando la producción y exhibición de un montaje de artes escénicas a partir de proyectos de 
escenificación que combinen profesionalidad, calidad y creatividad. 
El estreno de la obra ganadora deberá tener lugar a más tardar el 31 de octubre de 2020. 
Tercero. Bases reguladoras 
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (BOP de la Provincia de Barcelona 
de 9 de mayo de 2017). 
 
Cuarto. Cuantía 
El Premio Adrià Gual del Instituto del Teatro 2019 está dotado con TREINTA MIL DOSCIENTOS TRECE 
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (30.213,20€).  
El importe de la ayuda se destinará exclusivamente a la producción del proyecto premiado y en ningún 
caso el importe que se hará efectivo podrá superar el coste total del proyecto premiado. 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
 
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 al 12 de julio de 2019 (ambos incluidos).”    
 
 
 
11. Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de les beques per a projectes 

d’arts escèniques aplicades dels graduats/ades i dels titulats/ades de 
postgrau de l'Institut del Teatre per a l'any 2019.  

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, orientada a regular la concessió d’unes beques 
de caràcter professionalitzador.  

 

L’Institut del Teatre ha  proposat concedir beques per donar suport a projectes que utilitzin 
les arts escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, educativa o de salut.  
Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades a:  
 

- Graduats i graduades de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors 
que hagin obtingut el títol superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa a 
partir de l’any 2015, inclòs.   

- Titulats i titulades de l’Institut del Teatre d’algun dels postgraus d’Arts 
escèniques i acció social i d’arts escèniques i Educació a partir de l’any 
2015,inclòs. 

 
La finalitat de les beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts escèniques com a 
mitjà d’intervenció comunitària, educativa o de salut. Són, per tant, projectes orientats als 
àmbits següents o a la seva combinació: 
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- Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a adults, 
universitats, esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de grups o col·lectius 
que participen en processos vinculats a l’àmbit educatiu i socioeducatiu. 

 
- Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i altres 

projectes de  grups o col·lectius que participen en processos vinculats a la salut.  
 
- Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i de cohesió social en un barri, 

districte o localitats  de pertinença de les persones, així com equipaments o projectes 
socials inclusius adreçats a col·lectius específics. 

 
Les Beques tenen una dotació econòmica global de 6.000,00 €  
 

Exercici pressupostari Import 

2019 3.000,00€ 

2020 3.000,00€ 

 
Les bases regulen els principals aspectes següents: 
 
- Requisits dels projectes 
- Dotació 
- Destinataris 
- Procediment de sol·licitud 
- Composició de l’òrgan tècnic de valoració 
- Criteris de valoració dels projectes candidats 
- Calendari del procés 
- Justificació 
- Drets i deures dels adjudicataris de la beca 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’article 21 del Reglament General de l'Institut del Teatre preveu la possibilitat d'establir programes 
d'inserció professional amb l'objectiu de facilitar el pas dels  graduats/ades i titulats/ades en les diferents 
disciplines artístiques a la vida professional. Així mateix, els estatuts de l’Institut del Teatre recullen entre 
les seves finalitats, les activitats de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts de 
l’espectacle.  
 
Amb aquest propòsit, l’Institut del Teatre ha  proposat concedir beques per donar suport a projectes que 
utilitzin les arts escèniques aplicades com a mitjà d’intervenció social, educatiu o de salut. La beca 
sufragarà la despesa d'una part dels projectes relacionats amb tots els àmbits de les arts escèniques 
aplicades que pretenguin realitzar els graduats/ades i titulats/ades postgrau  de l’Institut del Teatre, 
incloent les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin 
lloc fora de Catalunya. 
 
Les beques per a projectes d’arts escèniques aplicades dels graduats/ades i titulats/ades de l’Institut del 
Teatre tenen una dotació econòmica global de 6.000,00€ (SIS MIL EUROS). Aquesta despesa anirà 
imputada a l’aplicació pressupostària 99003/480.06 del pressupost de l’Institut del Teatre dels exercicis 
següents: 
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Exercici pressupostari Import 

2019 3.000,00€ 

2020 3.000,00€ 

 
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
el corresponent pressupost de l’any 2020.   
 
Vist el que disposa l’article 23.2 de la Llei General de Subvencions (LGS), així com allò previst als articles 
18, 20 i 21 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de 
conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 LGS, i a l’article 19.2 de l’Ordenança, així com a l’article 4 
de la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la 
qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema 
Nacional de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), 
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de l’extracte d’aquesta 
convocatòria en llengua catalana i castellana. 
 
Vist el que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, previ l’informe de la Intervenció 
Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió de les Beques per a Projectes d’Arts Escèniques 
Aplicades dels graduats/ades i titulats/ades de postgrau de l'Institut del Teatre per a l'any 2019, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, el text íntegre de la qual és el següent: 
 
“ 

CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES PER A PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES APLICADES 
DELS GRADUATS/ADES I DELS TITULATS/ADES DE POSTGRAU DE L'INSTITUT DEL 
TEATRE PER A L'ANY 2019 
 

1. OBJECTE I NATURALESA DE LES BEQUES 
 

1.1. L'objecte de la present convocatòria és regular, fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les beques per a projectes d’intervenció en Arts 
Escèniques Aplicades de l'lnstitut del Teatre, en la convocatòria de I'any 2019. 
 
1.2. La concessió d'aquestes beques no genera cap relació laboral, vinculació administrativa o de 
prestació de serveis entre la persona becada i l'lnstitut del Teatre, ni donarà lloc a la seva inclusió en cap 
règim del sistema de seguretat social, ni per compte propi ni per compte d'altri, ni sota cap altre concepte. 
1.3. Aquestes beques són compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat nacional, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals. La suma de les subvencions, ajudes i recursos compatibles amb 
aquestes beques en cap cas no pot superar el cost total del projecte becat. 

 
1.4. Qualsevol càrrega o impost que generin les beques serà a càrrec de les persones beneficiàries. 
L'lnstitut del Teatre no assumeix cap responsabilitat per I'actuació del beneficiari, ni pels danys i perjudicis 
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que puguin sobrevenir-li durant el període de realització de l'activitat objecte de l'ajut, ni tampoc pels que 
pugui ocasionar a tercers. 

  
2. FINALITAT 

 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts escèniques com a mitjà 
d’intervenció comunitària, educativa o de salut. Són, per tant, projectes orientats als àmbits següents o a 
la seva combinació: 

 
- Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a adults, universitats, 

esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de grups o col·lectius que participen en 
processos vinculats a l’àmbit educatiu i socioeducatiu. 

 
- Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i altres projectes de  grups 

o col·lectius que participen en processos vinculats a la salut.  
 
- Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i de cohesió social en un barri, districte o 

localitats  de pertinença de les persones, així com equipaments o projectes socials inclusius adreçats 
a col·lectius específics. 

 
2.2. Aquestes beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per completar la formació i 
pràctica en arts escèniques aplicades i la promoció professional de graduats/ades de les seves escoles 
superiors i titulats/ades de postgrau. Les beques seran degudament tutoritzades  per professionals de 
l’Institut del Teatre. 
 
2.3. Atesa la finalitat de les beques de l’Institut del Teatre d’impulsar iniciatives inèdites i  innovadores en 
les arts escèniques aplicades,  queden exclosos els projectes següents: 
 
‐ Projectes començats amb anterioritat a la data d’acceptació de la beca.   
‐ Projectes  que ja en formin part d’un programa o activitat ofertada per una entitat d’iniciativa social, 

empresa o institució pública. 
Així mateix, aquells projectes que pretenguin formar part d’un festival, fira o qualsevol altre esdeveniment 
escènic o social ho hauran d’explicitar degudament en la memòria i informar de com es preservarà la 
singularitat del projecte becat per l’Institut del Teatre.      
 
3. DOTACIÓ DE LES BEQUES 

 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 3.000,00€ 
cadascuna. No obstant, el Jurat podrà proposar la redistribució dels imports unitaris de les beques o 
augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la convocatòria que s’especifica en el 
punt següent, atenent els criteris de valoració establerts al punt 9.1 d'aquesta convocatòria, a l'interès del 
projecte presentat, a l’àmbit en què es desenvolupa, al seu cost econòmic i a la seva durada. Per realitzar 
aquesta redistribució s’utilitzarà el criteri de proporcionalitat a la puntuació obtinguda per cada projecte. 
 
El Jurat podrà proposar la possibilitat de declarar alguna i/o totes les beques desertes. 

 
3.2. Per a la convocatòria 2019 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà per a la 
concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 6.000,00€ i anirà a càrrec de 
l'aplicació 99003/480.06 del pressupost de I'lnstitut del Teatre desglossat en els exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2019 3.000,00€ 

2020 3.000,00€ 
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Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
el corresponent pressupost de l’any 2020.   
 
4. DESTINATARIS 

 
Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades a:  
 
- Graduats i graduades de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin obtingut el 

títol superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l’any 2015, inclòs.   
- Titulats i titulades de l’Institut del Teatre d’algun dels postgraus d’Arts escèniques i acció social i d’arts 

escèniques i Educació a partir de l’any 2015,inclòs. 
 
5. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

 
5.1. Les sol·licituds s'ajustaran al model normalitzat que es publica com annex I en aquesta convocatòria. 
S'hauran de presentar al Registre General de I'lnstitut del Teatre, Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 
Barcelona (de dilluns a divendres, en horari de 9:00 a 14:00 h), sens perjudici de poder fer-ho també per 
qualsevol dels altres mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
El model de sol·licitud també estarà disponible a la consergeria de la seu de Barcelona de l'lnstitut del 
Teatre i així mateix es podrà descarregar a la pàgina web de I'lnstitut del Teatre: www.institutdelteatre.cat. 
 
5.2. El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà de 20 dies naturals a partir de la data 
de publicació en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 
 
5.3. La sol·licitud anirà acompanyada de: 
 
a) Fotocòpia del DNI o passaport, o document oficial d'identitat corresponent en els supòsits de 

persones estrangeres.  
b) Fotocòpia del títol corresponent o resguard de la sol·licitud de l’esmentat títol. L’Institut del Teatre 

informarà d’ofici en cas que els graduats/ades i titulats/ades hagin fet la corresponent tramitació del 
títol.   

c) Currículum Vitae   
d) Memòria explicativa del projecte que es vol dur a terme seguint el guió de l’Annex II d’aquesta 

convocatòria, on es faci constar: 
 

I. Identificació de l’activitat 
II. Dimensió social del projecte 

III. Dimensió artística del projecte 
IV. Pla de treball del projecte 
V. Motivacions i projecció del projecte 
VI. Relació d’altres participants, entitats o institucions col·laboradores.  

VII. Pressupost. Relació de despeses i  ingressos. 
VIII. Observacions i altres informacions. 

 
5.4 La memòria explicativa del projecte es lliurarà de la següent manera:  
 

c) Una còpia en paper sense enquadernar i en fons blanc per facilitar la lectura del document 
d)  Una còpia en format pdf amb les següents característiques: 
a. en suport CD o USB    
b. etiquetat amb el nom del sol·licitant i el títol del projecte presentat 
c. el document electrònic no podrà pesar més de 8MB.  
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En cas de discrepància entre la còpia en paper i la còpia en pdf prevaldrà la còpia en paper. 
 

5.5. La documentació acreditativa dels requisits i altres documents aportats juntament amb la sol·licitud, 
haurà d'estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a Catalunya (català i/o castellà). Qualsevol 
documentació presentada en un altre idioma haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció 
jurada oficial, la qual donarà fe pública del contingut i de la fidelitat de la traducció. 
5.6. El/la sol·licitant podrà presentar com a màxim un únic projecte. 
 
5.7. La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació del contingut d’aquesta convocatòria, així com 
la prestació del consentiment per publicar els noms i cognoms en cas d'haver estat objecte de selecció 
com a becat.  
 
5.8. L'incompliment dels requisits o del termini dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en 
els termes i formes que es detallen en aquesta convocatòria suposa la no admissió de la sol·licitud. 

 
6. ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS, RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS EN LA 
DOCUMENTACIÓ PRESENTADA 
  
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de l'Institut del Teatre dictarà 
una resolució en el termini màxim de quinze dies per la qual es declararà aprovada la relació de persones 
admeses i excloses. Aquesta  resolució s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, es podrà 
consultar igualment al web. 
  
D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques en cas que manqui aportar algun document amb la sol·licitud de participació, es 
requerirà al peticionari/a sol·licitant perquè esmeni les mancances o aporti els documents preceptius, en 
un termini de 10 dies a partir del dia següent a la publicació de la llista d’admesos i exclosos, amb la 
indicació que si no ho fa s'entendrà que el sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 

 
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE BEQUES 

 
El procediment de concessió de beques regulat a la present convocatòria serà el de concurrència 
competitiva. 
 
8. ÒRGAN TÈCNIC DE VALORACIÓ (EL JURAT) 

 
El jurat examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds rebudes dins el termini establert. Realitzarà 
l'estudi i avaluació dels projectes i elevarà una proposta de concessió per tal de concedir les beques. La 
resolució ha de ser motivada en aplicació dels criteris de valoració que preveu aquesta convocatòria. 
 
El jurat de les beques per a projectes d’arts escèniques aplicades dels   graduats/ades i titulat/ades de 
I'lnstitut del Teatre 2019 estarà format pels següents membres: 
 
- El/la director/a general de I'lnstitut del Teatre o persona que el/la substitueixi 
- El/la directora/a de I'ESAD o persona que el/la substitueixi  
- El/la directora/a del CSD o persona que el/la substitueixi 
- El/la  responsable de l’Àrea d’articulació de projectes  o persona que el/la substitueixi. 
- Professor/a de l’Institut del Teatre i membre de l’Observatori d’arts escèniques aplicades o persona 

que el/la substitueixi. 
- Un/a tècnic/a de l’Observatori d’arts escèniques aplicades, que actuarà com a secretari/a del jurat, 

amb veu i sense vot. 
 

La designació de les persones que formaran part d'aquest Jurat es publicarà al tauler d'anuncis de l'lnstitut 
del Teatre, mitjançant resolució de la Direcció General de l'Organisme. 
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El Jurat no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres. 
L'abstenció i recusació dels membres de la comissió s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.  
 
El jurat resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació de la present convocatòria. 
  
9. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
9.1. Els projectes es valoraran d'acord amb els següents criteris i puntuacions màximes a atorgar: 
 
Criteris de valoració:                                                  Puntuacions: 
 
1) Dimensió artística de projecte           7 punts 
2) Dimensió social del projecte               5 punts 
3) Organització i pla de treball                       5 punts 
4) Motivacions i projecció             3 punts 
 
A l’annex 1 del present document es descriu cadascun dels criteris de valoració 
Per optar a les beques les sol·licituds han d'obtenir una puntuació mínima de 10 punts en conjunt dels 
criteris abans esmentats. 
 
9.2. El jurat pot sol·licitar, per escrit o mitjançant entrevista personal, informació complementària, dades i 
acreditacions que consideri necessàries en relació amb el projecte presentat i la trajectòria dels 
sol·licitants. 

 
10. VEREDICTE DEL JURAT I CONCESSIÓ DE LES BEQUES 
 
10.1 El jurat emetrà el seu veredicte de manera motivada d'acord amb els criteris de valoració establerts 
en aquesta convocatòria en un termini màxim de tres mesos des de la data de finalització del termini de 
presentació de les sol·licituds d'admissió al concurs.  
 
10.2 Una vegada emès el veredicte del jurat elevarà una proposta de resolució per a la seva concessió a 
la Direcció General de I'lnstitut del Teatre, la qual haurà de dictar resolució en un termini màxim de tres 
mesos a comptar des de la data del veredicte del Jurat.   

 
10.3. La resolució de les beques es notificarà a les persones interessades. Es farà difusió pública dels 
resultats al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'lnstitut del Teatre: www.institututdelteatre.cat 
 
10.4. La concessió de la beca a un graduat/da o titulat/da I'exclou de la possibilitat de presentar-se a 
futures convocatòries de beques d’arts escèniques aplicades. 
 
11. ACCEPTACIÓ DE LES BEQUES 
 
11.1 Els/les beneficiaris/àries, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran d’acceptar la beca 
així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma 
expressa en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, presentant el 
document d’acceptació en el Registre General de l’Institut del Teatre, el qual es podrà descarregar al web 
de l’Institut del Teatre. 
 
En el cas que el projecte estigui vinculat a una entitat d’iniciativa social, caldrà aportar document 
d’aquesta organització conforme accepta l’activitat becada.  
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11.2 La tramitació del pagament de la beca s'iniciarà amb la presentació de la justificació prevista en el 
punt 15 de la present convocatòria i un cop acreditada per l’Institut del Teatre la realització de I'activitat 
compromesa en el projecte presentat a la convocatòria. 
 
11.3 No obstant, els beneficiaris de les beques podran sol·licitar una bestreta no superior al 50% de la 
beca concedida. La sol·licitud es podrà presentar a partir de la data de l’acceptació de la beca, on consti 
la necessitat de l’avançament econòmic.   

  
11.4. En cap cas, l’import de les beques podrà ser superior a l’import consignat a la clàusula 3 d’aquestes 
bases ni superior a les despeses justificades. 
 
11.5 Aquestes Beques estaran subjectes a la tributació fiscal que correspongui d’acord amb la normativa 
fiscal aplicable al perceptor. 
 
12. CALENDARI D'EXECUCIÓ 
 
12.1. Els projectes es realitzaran com a màxim en el  període d’un any des de la data de la seva 
concessió.    
 
12.2. La durada de la beca no podrà ser objecte de pròrroga. 
 
13. DRETS I OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
 
13.1. Mantenir la integritat del projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o en el calendari 
presentat haurà de ser notificat prèviament per escrit al Jurat i  haurà d’acceptar-lo i valorar-lo d’acord 
amb els criteris establerts al punt 9. La permanència com a beneficiari/-a dependrà del manteniment de la 
puntuació atorgada inicialment. 
 
13.2. Disposar d’un/a professional de referència de l’Institut del Teatre per fer el seguiment del projecte 
 
13.3. Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte a l'activitat per a la qual 
es concedeix l'ajut. 
 
13.4. Complir amb les obligacions de justificació, tal com es desenvolupen en el punt 15 d'aquesta 
convocatòria. 

 
13.5 Notificar a l'lnstitut del Teatre els ajuts, ingressos o recursos obtinguts o demanats a d'altres 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals amb posterioritat a la 
presentació de la sol·licitud. 
 
13.6. Fer constar en qualsevol publicitat, informació o publicació referida a I'activitat objecte de l'ajut, la 
frase: “Projecte realitzat gràcies a les beques d’arts escèniques aplicades de I'lnstitut del Teatre”. L'lnstitut 
pot efectuar un control previ del compliment d'aquesta obligació. 
 
13.7. Facilitar el retorn dels coneixements i competències adquirides a través de la memòria descrita en 
l’apartat 15. 2   i, a petició de l’Institut del Teatre, d’una presentació pública per tal que se’n beneficiïn els 
diferents col·lectius de l’Institut del Teatre.  
 
13.8 Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el 
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 
 
‐ Facilitar a l’Institut del Teatre la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol d’altra que li sigui requerida 
d’acord amb la normativa vigent. 



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

 

 

‐ Comunicar a l’Institut del Teatre les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues 
de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present beca i puguin posar 
en risc l’interès públic. 

‐ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que 
afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada 
moment. 

‐ Establir relacions basades en el respecte, la diversitat i la coresponsabilitat; especialment en les 
persones en situació de fragilitat o manca d’autonomia personal.   

 
13.9 Proporcionar a l’Institut del Teatre una còpia en el cas que l’activitat motiu de la beca suposi la 
creació de material documental o audiovisual per a la seva possible difusió pública i conservació en l’arxiu. 
 
14. SEGUIMENT DEL PROJECTE 

 
La Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre nomenarà tutors per a cadascun dels projectes, que en 
realitzaran el seguiment, i que, alhora, seran els representants del Jurat per resoldre les incidències que 
puguin sorgir en l’execució del projecte.  

 
15. JUSTIFICACIÓ 

 
La beca sufragarà la despesa d’una part dels projectes d’arts escèniques aplicades, incloent les despeses 
de desplaçament, manutenció i allotjament en els casos de projectes que tinguin lloc fora de la província 
de Barcelona. 
 
15.1. La justificació de les beques serà presentada pels beneficiaris i abastarà exclusivament l'import total 
del projecte de la beca.  
15.2. La justificació estarà conformada per: 
 
a) Memòria justificativa del projecte desenvolupat seguint el guió de l’Annex III d’aquesta convocatòria, 

on es faci constar l’activitat i el procés seguit, tècniques i resultats de l’activitat realitzada, valoració 
final del projecte, etc.  

 
b) La justificació del cost de l’activitat o memòria econòmica que haurà de contenir: 

‐ Relació classificada de despeses de I'activitat, amb identificació del creditor, concepte, data 
d'emissió, data de pagament i percentatge d'imputació de la despesa a la beca atorgada. 

‐ Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat I'activitat desenvolupada, amb 
indicació de I'import i la seva procedència. 

c) Justificants de despesa que consistiran en factures o documents de valor probatori equivalent en el 
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa (art.72.2 RLGS): 
‐ Les despeses justificades hauran d'estar efectivament pagades, hauran d'adequar-se a l'activitat, 

seran despeses elegibles i s'hauran executat en l'àmbit temporal que fixa la convocatòria. 
‐ Les despeses efectuades hauran de ser justificades amb factures originals. S'acceptaran tiquets 

de caixa originals només en el cas que I'import de la despesa no superi els 60,10€. 
‐ Les factures hauran de reunir els següents requisits i dades ineludibles: 

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

del/la beneficiari/a de la beca. 
 Número d'identificació fiscal. 
 Descripció de les operacions i el seu import. 
 Tipus impositiu/s aplicat/s a les operacions. 
 Quota tributària que, en el seu cas, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per separat. 
 Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
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- No tindran la consideració de document justificatiu de despesa les factures "pro forma" o 
provisionals. 

 
- Els tiquets de caixa hauran de reunir els següents requisits: 

 
 Data de la compra. 
 ldentificació del proveïdor: raó social i ClF, o nom particular i NlF, adreça i telèfon. 
 Concepte de la despesa 
 lmport, especificant "lVA inclòs". 
 Que hi figuri el text: PAGAT/COBRAT. 
 Número, i en el seu cas, sèrie. 

 
d) En el cas de destinar despeses relatives al temps de dedicació personal al projecte, aquestes es 
podran justificar mitjançant la declaració responsable del beneficiat de la beca en la qual declari aquesta 
dedicació. El model de declaració responsable es trobarà disponible a la pàgina web de l’Institut del 
Teatre. El temps de dedicació efectiu en cap cas serà inferior a l’especificat al calendari del pla de treball.   
 
e) Documents oficials acreditatius d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  
 
15.3. Aquesta documentació es presentarà en el termini màxim d’1 mes a partir de la data de finalització 
del projecte. La seva presentació i valoració positiva condicionarà l'efectivitat del darrer pagament, tal com 
estableix el punt 11. 
 
15.4. En cas de no justificar, o no fer-ho correctament, es reduirà I'import de la beca concedida en el 
percentatge dels justificants no presentats o no acceptats. Les despeses presentades en la justificació del 
projecte s’han d’ajustar a les despeses presentades en la sol·licitud.     
 
16. REVOCACIÓ O RENÚNCIA A LES BEQUES 
 
16.1 Es podrà revocar totalment o parcialment l'ajut, amb I'obligació de retornar els imports rebuts, si 
escau, en els supòsits següents: 
 
a) Manca d'assoliment en l'execució del projecte 
b) incompliment de les obligacions previstes en aquesta convocatòria  
c) incompliment de la finalitat per a la qual es van concedir les Beques o del pla de treball presentat 
d) La no acceptació per part del Jurat dels canvis esmentats a la base 13.1.  
e) Qualsevol altre causa que repercuteixi negativament en l'activitat o la imatge de l'lnstitut del Teatre. 
 
16.2. La revocació de la beca haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va aprovar la concessió, previ 
informe motivat del tutor del seguiment de cada projecte. 
 
16.3. En cas de renúncia del becat  o becada aquesta haurà de ser acceptada pel mateix òrgan que va 
aprovar la concessió, donant-ne compte al Jurat. 
 
17. DISPOSICIONS SUPLETÒRIES 
 
En tot el no previst en aquesta convocatòria, serà d'aplicació supletòria el que disposa el capítol I del Títol 
lll del Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per decret 179/1995, de 
13 de juny, així com l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple 
en data 30 de març de 2017 i publicada al BOPB de 9 de maig de 2017. 
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ANNEX I 
 
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LES BEQUES PER A PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES APLICADES 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 
Nota: Cal emplenar aquest imprès a màquina o amb lletra d’impremta 
 

 
I. Dades del/la sol·licitant: 

 
Nom i cognoms   NIF:  
Adreça  
Localitat  Codi Postal  
Telèfon  Adreça electrònica  
Escola  Especialitat  Curs:  

 
II. Altres participants (graduats/ades i titulats/ades  de l’Institut del Teatre): 

 
Nom i cognoms  Escola Curs/especialitat NIF: 
    
    
    

 
III. Identificació del projecte  

 
 
Nom del projecte:  
 
 
Lloc de realització:  

 
Data d’inici:  

   
Data de finalització:  

 
Entitats col·laboradores 

 
 
 

 
Import  sol·licitat   

 
IV. Documentació del projecte:  
 

 Fotocopia DNI, passaport o altres                   
 Fotocòpia títol acadèmic o resguard 
 Currículum 
 Memòria del projecte 
 Annexos    

 
V. Declaració: 
 
El/la sotasignant SOL·LICITA participar a les beques per a projectes d’arts escèniques aplicades de 
l’Institut del Teatre 2019, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva 
realització, i DECLARA: 
- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la 
realitat. 
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- Que en cas que el seu projecte sigui premiat, es compromet a complir les condicions previstes a les 
bases de la convocatòria. 
 
Localitat i data 
 
Signatura del sol·licitant: 
 
 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ 
INSTITUT DEL TEATRE 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 

 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

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

Finalitat del 
tractament 

Control i gestió de la convocatòria de beques per a Projectes d’Arts Escèniques 
Aplicades dels estudiants i graduats de l’Institut del Teatre 

Temps de 
conservació 

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

Legitimació del 
tractament 

Consentiment de l’/-la interessat/da  
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de sol·licitar l’admissió 
a les beques per a Projectes d’Arts Escèniques Aplicades de l’Institut del Teatre. 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat 
tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular en 
l'Estat membre en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la 
suposada infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
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ANNEX II 
 
GUIÓ MEMÒRIA DE SOL·LICITUD DE PROJECTES DE BEQUES D’ARTS ESCÈNIQUES APLICADES 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE 2019 
 

 
 

Dimensió social del projecte 
Descripció detallada de la situació/necessitat/repte sobre la que se sustenta el projecte. 
Descripció detallada dels objectius/beneficis sobre l’àmbit d’actuació i els destinataris que es preveu aporti el 
projecte. 

Dimensió artística del projecte  
Objectius artístics i descripció detallada dels llenguatges i disciplines de la proposta.   
Descripció detallada de la metodologia i l’aplicació pràctica de les arts escèniques amb les persones participants   
 
 

Pla de treball del projecte 
Organització de tasques, calendari i horaris de l’activitat proposada.  
Recursos utilitzats i dedicació personal.  
Suport de l’entitat col·laboradora i coordinacions amb altres entitats o institucions.  
Comunicació i difusió del projecte.   
Metodologia i indicadors d’avaluació1. 

Motivacions i projecció del projecte 
Motius que fonamenta la presentació del projecte.  
Potencialitat y capacitat de modelització del projecte. 
Possibilitat de continuïtat o expansió del projecte.  
 

                                                      
1 L’Observatori d’arts escèniques aplicades de l’Institut del Teatre  posa a disposició dels interessats 
instruments i suport a l’avaluació del projectes.  
 

Nom del projecte 
 
 

Identificació de l’activitat 
prevista i àmbit 
d’actuació 
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Relació d’altres participants, entitats o institucions col·laboradores.  
Detallar, si s’escau, la participació d’altres graduats/des o titulats/des de l’Institut del teatre, la implicació d’entitats 
o institucions públiques i la vinculació del projecte amb altres esdeveniments socials o artístics.   

 
Pressupost  
(relació dels diferents conceptes de despesa del projecte, quantificant-los, si s'escau, per unitats, així com 
la relació d'altres ingressos) 
 
El pressupost de despesa que es presenti en la sol·licitud del projecte haurà d’ajustar-se a  la posterior 
justificació de la subvenció, tal com s’indica en el punt 15 de les presentes Bases.  
 
 

 
Altres ajuts sol·licitats per a aquest projecte. En cas de no haver-ne sol·licitat, especificar: “cap”.  
 
Entitat a la què s’ha sol·licitat l’ajut Import sol·licitat Estat (concedit/en espera) 
   
   
   
   

 
Conceptes de despesa Imports 
Temps de dedicació personal (en qualsevol cas el cost hora de 
de dedicació personal no podrà superar els 40 euros/hora)     

Lloguers de material i infraestructures   

Subministraments (aigua, llum, etc.)    

Comunicacions (tel., correus, etc.)   

Adquisició material fungible  (oficina, etc.)    

Transport i missatgeria   

Publicitat i propaganda   

Assegurances   

Viatges i desplaçament   

Treballs altres empreses    
Altres despeses   

   

Total Despeses   

Conceptes d’ingressos Imports 

Aportacions privades   

Taquillatge   

Quotes d’inscripcions   

Venda productes   

Publicitat i esponsorització   

Altres ingressos   

Total ingressos   
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ANNEX III 
 
GUIÓ MEMÒRIA DE JUSTIFICACIÓ  DE PROJECTE REALITZAT DE BEQUES D’ARTS ESCÈNIQUES 
APLICADES DE L’INSTITUT DEL TEATRE 20192 
 

 
 
Activitat realitzada  
 
Descripció de les accions produïdes i persones participants.  
Procés de creació i producció escènica.  
Assajos, mostres o altres sessions de treball,  
Col·laboracions i  altres espais de coordinació 
 
 
Resultats obtinguts  
 
Descripció dels objectius  artístics aconseguits 
Descripció dels objectius socials aconseguits  
 
 
Projecció del projecte.  
 
Comunicacions i difusió realitzada.   
Perspectives de continuïtat o expansió.       
    
 
 
Valoració final de l’experiència  
 
Debilitats i fortaleses del projecte 
Altres reflexions i valoracions 
 
 
Adjunt del material generat  
 
Documents, eines d’avaluació emprades articles, imatges, vídeos, webs, etc. 
  
 

 
Segon.- APROVAR l’extracte de la present convocatòria, als efectes del que disposa l’apartat 4.1 de la 
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (publicada 
en el BOE núm. 299, de 15.12.2015), el text íntegre del qual és el següent: 
 

“Extracte de l’Acord de 19 de març de 2019  de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, 
pel qual es convoquen les beques per a projectes d’arts escèniques aplicades dels 
graduats/ades i titulats/ades de l'Institut del Teatre per a l'any 2019 

                                                      
2 El present guió és orientatiu i, per tant, cada projecte l’ha d’adaptar al contingut propi i  pràctica 
realitzada. 

Nom del projecte 
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BDNS (Identif.): 
 
D’acord amb allò previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complert de la qual es 
pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El text íntegre de la convocatòria i els models normalitzats de sol·licitud i justificació de les 
beques per a la formació i el perfeccionament es pot trobar al web, la intranet i al tauler d’anuncis 
de l’Institut del Teatre.  

 
Primer. Beneficiaris: 
 
1.1. Les beques per a projectes en arts escèniques aplicades estan adreçades a:  

 
  Graduats i graduades de l’Institut del Teatre d’alguna de les escoles superiors que hagin 

obtingut el títol superior d’art dramàtic o el títol superior de dansa a partir de l’any 2015, 
inclòs.   

 Titulats i titulades de l’Institut del Teatre d’algun dels postgraus d’arts escèniques i acció 
social i d’arts escèniques i educació a partir de l’any 2015, inclòs. 

 
Segon. Objecte. 
 
2.1. La finalitat d'aquestes beques és donar suport a projectes que utilitzin les arts escèniques 
com a mitjà d’intervenció comunitària, educativa o de salut. Són, per tant,  projectes orientats als 
àmbits següents o a la seva combinació: 

 
‐ Educatiu i socioeducatiu: escoles, centres de formació continuada o per a adults, universitats, 

esplais, centres oberts, casals de joves i altres projectes de grups o col·lectius que participen en 
processos vinculats a l’àmbit educatiu i socioeducatiu. 

‐ Salut: hospitals, centres d’atenció sanitària o sociosanitària, centres de dia i altres projectes de  
grups o col·lectius que participen en processos vinculats a la salut.  

‐ Comunitari: projectes de convivència, de desenvolupament i cohesió social en un barri, districte 
o localitat de pertinença dels les persones. Així com equipaments o projectes socials inclusius 
adreçats a col·lectius específics. 

 
2.2. S'entendrà per projecte I’informe detallat de l’activitat que es pretén realitzar i el pla proposat 
per executar-la. En aquest sentit, les accions proposades no poden haver començat amb 
anterioritat a la data de termini de presentació de sol·licituds. 

 
2.3. Aquestes beques s'emmarquen dins les accions de l'lnstitut del Teatre per completar la 
formació i pràctica en arts escèniques aplicades dels estudiants i la promoció professional de 
graduats/ades de les seves escoles superiors i titulats/ades de postgrau  Les beques seran 
degudament tutoritzades per professionals de l’Institut del Teatre.  

 
Tercer. Bases reguladores. 

 
Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (Boletín Oficial de la Província 
de Barcelona de 9 de maig de 2017). 

 
Quart. Quantia. 

 
3.1. L'lnstitut del Teatre concedirà com a màxim dues beques per un import màxim de 3.000,00€ 
cadascuna. No obstant, el Jurat es reserva la possibilitat de redistribuir els imports unitaris de les Beques 
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o augmentar-ne el nombre, sense depassar I'import total fixat per a la convocatòria que s’especifica en el 
punt següent, atenent els criteris de valoració establerts al punt 9.1. d'aquesta convocatòria, a l'interès del 
projecte presentat, a l’àmbit en què es desenvolupa, al seu cost econòmic i a la seva durada. El Jurat es 
reserva la possibilitat de proposar declarar alguna i/o totes les beques desertes. Per realitzar aquesta 
redistribució s’utilitzarà el criteri de proporcionalitat a la puntuació obtinguda per cada projecte. 

 
3.2. Per a la convocatòria 2019 (convocatòria única), el pressupost total màxim que es destinarà 
per a la concessió de les beques regulades en la present convocatòria serà de 6.000,00€ i anirà 
a càrrec de l'aplicació  99003/480.06 del pressupost de I'lnstitut del Teatre desglossat en els 
exercicis següents: 

 
Exercici pressupostari Import 

2019 3.000,00€ 

2020 3.000,00€ 

 
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i 
suficient en el corresponent pressupost de l’any 2020.   

 
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 

 
El termini de presentació de les sol·licituds i dels projectes serà de 20 dies naturals a partir de la 
data de publicació en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 
 

Tercer.- APROVAR el text de la convocatòria i de l’extracte en llengua castellana que s’adjunten com 
Annexes 1 i 2 respectivament, en compliment d’allò previst a l’article 4 de la Resolució de 10 de desembre 
de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i 
publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions 
(publicada al BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), en el benentès que en cas de discrepàncies 
preval la versió en llengua catalana. 
 
Quart.- AUTORITZAR el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import màxim de SIS MIL 
EUROS (6.000,00€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 99003/480.06 del pressupost de l’Institut del 
Teatre desglossat en els exercicis següents: 
 

Exercici pressupostari Import 

2019 3.000,00€ 

2020 3.000,00€ 

 
Amb la condició suspensiva què per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en 
el corresponent pressupost de l’any 2020.   
 
Cinquè.- ESTABLIR que el termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la 
data de publicació en el BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). 
 
Sisè.- FACULTAR la Direcció General de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes previstos a 
l’esmentada convocatòria, així com per als actes necessaris per fer efectius els acords indicats. 
 
Setè.- PUBLICAR l’extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
través de la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
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ANEXO 1 al Dictamen de Junta de Gobierno, propuesto el 25 de febrero de 2019, referido a la 
convocatoria de las becas para Proyectos de Artes Escénicas Aplicadas de los graduados/as y 
titulados/as del Instituto del Teatro para el año 2019 
 
CONVOCATORIA DE LAS BECAS PARA PROYECTOS DE ARTES ESCÉNICAS APLICADAS DE LOS 
GRADUADOS/AS Y TITULADOS/AS DEL INSTITUTO DEL TEATRO PARA EL AÑO 2019 
 
1. OBJETO Y NATURALEZA DE LAS BECAS 
 
1.1.El objeto de la presente convocatoria es regular, fijar los criterios y el procedimiento de solicitud, 
tramitación, concesión, cobro y justificación de las becas para proyectos de intervención en artes 
escénicas aplicadas del Instituto del Teatro, en la convocatoria del año 2019. 
 
1.2. La concesión de estas becas no genera relación laboral, vinculación administrativa o de prestación de 
servicios entre el becario y el Instituto del Teatro, ni dará lugar a su inclusión en ningún régimen del 
sistema de seguridad social, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, ni bajo ningún otro concepto. 
 
1.3. Estas becas son compatibles con la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente público o privado nacional, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. La suma de las subvenciones, ayudas y recursos 
compatibles con estas becas en ningún caso puede superar el coste total del proyecto becado. 
 
1.4. Cualquier carga o impuesto que generen las becas serán a cargo de los beneficiarios. El Instituto del 
Teatro no asume ninguna responsabilidad por la actuación del beneficiario, ni por los daños y perjuicios 
que puedan sobrevenirle durante el periodo de realización de la actividad objeto de la ayuda, ni tampoco 
por los que pueda ocasionar a terceros. 
 
2. FINALIDAD 
 
2.1. La finalidad de estas becas es apoyar proyectos que utilicen las artes escénicas como medio de 
intervención comunitaria, educativa o de salud. Son, por tanto, proyectos orientados a los siguientes 
ámbitos o en su combinación: 
 

‐ Educativo y socioeducativo: escuelas, centros de formación continuada o para adultos, 
universidades, centros recreativos, centros abiertos, centros de jóvenes y otros proyectos de 
grupos o colectivos que participan en procesos vinculados al ámbito educativo y socioeducativo. 

‐ Salud: hospitales, centros de atención sanitaria o socio sanitaria, centros de día y otros 
proyectos de grupos o colectivos que participan en procesos vinculados a la salud. 

 
‐ Comunitario: proyectos de convivencia, de desarrollo y cohesión social en un barrio, distrito o 

localidades de pertenencia de las personas. Así como equipamientos o proyectos sociales 
incluidos dirigidos a colectivos específicos. 

 
2.2. Estas becas se enmarcan dentro de las acciones del Instituto del Teatro para completar la formación 
y práctica en artes escénicas aplicadas y la promoción profesional de graduados/as de sus escuelas 
superiores y titulados/as de posgrado. Las Becas serán debidamente tutorizadas  por profesionales del 
Instituto del Teatro.  
 
2.3. Como la finalidad de las becas del Instituto del Teatro es impulsar iniciativas inéditas y innovadoras 
en las artes escénicas aplicadas, quedan excluidos los proyectos siguientes: 
 
- Proyectos empezados con anterioridad a la fecha de aceptación de la beca.  
- Que ya formen parte de un programa o actuación ofrecida por una entidad de iniciativa social, 

empresa o institución pública. 
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Asimismo, aquellos proyectos que pretendan formar parte de un festival, feria o cualquier otro evento 
escénico o social se tendrá que explicitar debidamente en la memoria y informar de como se preservará la 
singularidad del proyecto becado por el Instituto del Teatro. 
  
3. DOTACIÓN DE LAS BECAS 
 
3.1. El Instituto del Teatro concederá como máximo dos becas por un importe máximo de 3.000,00€ cada 
una. Sin embargo, el Jurado podrá proponer la redistribución de los importes unitarios de las becas o 
aumentar el número de estas becas, sin rebasar el importe total fijado para la convocatoria y que se 
especifica en el punto siguiente, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el punto 9.1. de 
esta convocatoria, al interés del proyecto presentado, en el ámbito en que se desarrolla, a su coste 
económico y a su duración. El jurado podrá proponer  la posibilidad de declarar alguna y / o todas las 
Becas desiertas. Para realizar esta redistribución se utilizará el criterio de proporcionalidad a la puntuación 
obtenida por casa proyecto.  
 
3.2. Para la convocatoria 2019 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará para la 
concesión de las becas reguladas en la presente convocatoria será de 6.000,00 € e irá a cargo de la 
aplicación  99003/480.06 del presupuesto del lnstituto del Teatro desglosado en los ejercicios siguientes: 
 

Ejercicio presupuestario Importe 

2019 3.000,00€ 

2020 3.000,00€ 

 
Con la condición suspensiva que para dicho gasto exista consignación adecuada y suficiente en el 
correspondiente presupuesto del año 2020. 
 
4. DESTINATARIOS 
 
Las becas para proyectos en artes escénicas aplicadas están dirigidas a: 
 

-   Graduados/as del Instituto del Teatro de alguna de las escuelas superiores que hayan obtenido el título 
superior de arte dramático o el título superior de danza a partir del año 2015, incluido. 

 
-  Titulados/as del Instituto del Teatro en alguno de los posgrados de Artes escénicas y acción social y de 

Artes escénicas y educación a partir del año 2015, incluido. 
 
5. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 
5.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado que se publica como anexo en esta convocatoria. 
Se deberán presentar en el Registro General del lnstituto del Teatro, Plaza Margarita Xirgu, s / n, 08004 
Barcelona (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 h), sin perjuicio de poder hacerlo también por 
cualquiera de los otros medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 
 
El modelo de solicitud también estará disponible en la conserjería de la sede de Barcelona del Instituto del 
Teatro y también se podrá descargar en la página web del lnstituto del Teatro: www.institutdelteatre.cat. 
 
5.2. El plazo de presentación de las solicitudes y de los proyectos será de 20 días naturales a partir de la 
fecha de publicación en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona). 
 
5.3. La solicitud irá acompañada de: 
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a) Fotocopia del DNI o pasaporte, o documento oficial de identidad correspondiente en los supuestos de 
personas extranjeras. 

b) Fotocopia del título correspondiente o resguardo de la solicitud de dicho título. En todo caso, esta 
documentación será aportada de oficio por el Instituto del Teatro. El Instituto del Teatro informará de 
oficio en caso que los graduados/as y titulados/as de posgrado hayan hecho la correspondiente 
tramitación del título.  

c)  Currículum Vitae 
d) Memoria explicativa del proyecto que se quiere llevar a cabo siguiendo el guion del Anexo II de esta 

convocatoria, donde se haga constar: 
 

I. Identificación de la actividad 
II. Dimensión social del proyecto 

III. Dimensión artística  del proyecto 
IV. Plan de trabajo del proyecto 
V. Motivaciones y proyección del proyecto 
VI. Relación de otros participantes, entidades o instituciones colaboradoras.  

VII. Presupuesto. Relación de gastos e ingresos. 
VIII. Observaciones y otras informaciones. 

 
5.4 La memoria explicativa del proyecto se entregará de la siguiente manera: 
 

a) Una copia en papel sin encuadernar y en fondo blanco para facilitar la lectura del documento 
b) Una copia en formato pdf con las siguientes características: 
- en soporte CD o USB 
- etiquetado con el nombre del solicitante y el título del proyecto presentado 
- el documento electrónico no podrá pesar más de 8MB. 

 
En caso de discrepancia entre la copia en papel y la copia en pdf prevalecerá la copia en papel. 
 
5.5. La documentación acreditativa de los requisitos y otros documentos aportados junto con la solicitud, 
deberá estar en alguna de las lenguas oficiales reconocidas en Cataluña (catalán y / o castellano). 
Cualquier documentación presentada en otro idioma deberá ir acompañada de la correspondiente 
traducción jurada oficial, la cual dará fe pública del contenido y de la fidelidad de la traducción. 
 
5.6. El/la solicitante podrá presentar como máximo un único proyecto. 
 
5.7. La presentación de la solicitud conllevará la aceptación del contenido de esta convocatoria, así como 
la prestación del consentimiento para publicar los nombres y apellidos en caso de haber sido objeto de 
selección como becado. 
 
5.8. El incumplimiento de los requisitos o del plazo de los requisitos o del plazo de presentación de 
solicitudes en los términos y formas que se detallan en esta convocatoria supone la no admisión de la 
solicitud. 
 
 6. ADMISIÓN DE SOLICITUDES, RECTIFICACIÓN DE DEFECTOS U OMISIONES EN LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
  
Una vez finalizada el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General del Instituto del Teatro 
dictará una resolución en el plazo máximo de quince días por la cual se declarará aprobada la relación de 
personas admitidas y excluidas. Esta resolución se expondrá al tablón de anuncios del Instituto del 
Teatro, se podrá consultar igualmente al web. 
  
De acuerdo con el que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas en caso de que carezca aportar algún documento con la solicitud de 
participación, se requerirá al peticionario/a solicitante porque enmiende las carencias o aporte los 
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documentos preceptivos, en un plazo de 10 días a partir del día siguiente a la publicación de la lista de 
admitidos y excluídos, con la indicación que si no lo hace se entenderá que el solicitante ceja en su 
solicitud. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE BECAS 
 
El procedimiento de concesión de becas regulado en la presente convocatoria será el de concurrencia 
competitiva. 
 
8. ÓRGANO TÉCNICO DE VALORACIÓN (EL JURADO) 
 
El Jurado examinará y evaluará conjuntamente las solicitudes recibidas dentro del plazo establecido. 
Realizará el estudio y evaluación de los proyectos y elevará en un solo acto una propuesta de resolución 
a la Dirección General del Instituto del Teatro para conceder las becas. La resolución debe ser motivada 
en aplicación de los criterios de valoración previstos en esta convocatoria. 
 
El jurado de las becas para proyectos de artes escénicas aplicadas de los graduados/as y titulados/as de 
posgrado del lnstituto del Teatro 2019 estará formado por los siguientes miembros: 
 
- El/la directora/a general del lnstituto del Teatro o persona que lo/la sustituya 
- El/la director/a deI ESAD o persona que lo/la sustituya 
- El/la directora/a del CSD o persona que lo/la sustituya 
- El/la responsable del Área de articulación de proyectos o persona que lo/la sustituya 
- El/la  profesor/a del Instituto del Teatro y miembro del Observatorio de artes  escénicas o persona 

que lo/la sustituya. 
- Un/a técnico/a del Observatorio de artes escénicas aplicadas, que actuará  como secretario/a del 

jurado, con voz y sin voto. 
 
La designación de las personas que formarán parte de este Jurado se publicará en el tablón de anuncios 
del Instituto del Teatro, mediante resolución de la Dirección General del Organismo. 
 
El Jurado no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. 
 
La abstención y recusación de los miembros de la comisión se ajustará a lo previsto en los artículos 23 y 
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. 
 
El Jurado resolverá cualquier duda sobre la interpretación de la presente convocatoria. 
 
9. CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
9.1. Los proyectos se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios y puntuaciones máximas a otorgar: 
 
Criterios de valoración:      Puntuaciones 
  
1) Dimensión artística del proyecto     7 puntos 
2) Dimensión social del proyecto     5 puntos 
3) Organización y plan de trabajo     5 puntos 
4) Motivación y proyección       3 puntos 
  
En el anexo 1 del presente documento se describe cada uno de los criterios de valoración. Para optar a 
las becas las solicitudes deberán obtener una puntuación mínima de 10 puntos en el conjunto de los 
criterios antes mencionados. 
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9.2. El jurado puede solicitar, por escrito o mediante entrevista personal, información complementaria, 
datos y acreditaciones que considere necesarias en relación con el proyecto presentado y la trayectoria 
de los solicitantes. 
 
10. VEREDICTO DEL JURADO Y CONCESIÓN DE LAS BECAS 
 
10.1 El Jurado emitirá su veredicto de manera motivada de acuerdo con los criterios de valoración 
establecidos en esta convocatoria en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización del 
plazo de presentación de las solicitudes de admisión al concurso. 
 
10.2 Una vez emitido el veredicto del Jurado elevará una propuesta de resolución para su concesión a la 
Dirección General del lnstituto del Teatro, la que deberá dictar resolución en un plazo máximo de tres 
meses a contar desde la fecha del veredicto del jurado.  
 
10.3. La resolución de los becas se notificará a los interesados. Se hará difusión pública de los resultados 
en el tablón de anuncios y en la página web del Instituto del Teatro: www.institututdelteatrecat. 
 
10.4. La concesión de la beca a un graduado/a o titulado/a de posgrado Ie excluye de la posibilidad de 
presentarse a futuras convocatorias de estas becas de artes escénicas aplicadas. 
 
11. ACEPTACIÓN DE LAS BECAS 
 
11.1 Los beneficiarios, una vez se les haya notificado el acuerdo de concesión, deberán aceptar la beca 
así como las condiciones impuestas en la concesión. Esta aceptación deberá hacerse de forma expresa 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, presentando el 
documento de aceptación en el Registro General del Instituto del Teatro, el cual se podrá descargar en la 
web del Instituto del Teatro www.institutdelteatre.cat. 
 
En caso de que el proyecto esté vinculado a una entidad de iniciativa social, será necesario aportar 
documento de esta organización conforme acepta la actividad becada. 
 
11.2 La tramitación del pago de la beca se iniciará con la presentación de la justificación prevista en el 
punto 15 de la presente convocatoria y una vez acreditada por el Instituto del Teatro la realización de la 
actividad comprometida en el proyecto presentado a la convocatoria. 
 
11. 3 No obstante, los beneficiarios de las becas podrán solicitar un anticipo no superior al 50% de la beca 
concedida. La solicitud se podrá presentar a partir de la fecha de la aceptación de la beca, donde conste 
la necesidad del adelanto económico. 
  
11.4. En ningún caso, el importe de las becas podrá ser superior al importe consignado en la cláusula 3 
de estas bases ni superior a los gastos justificados. 
 
11.5 Estas Becas estarán sujetas a la tributación fiscal que corresponda de acuerdo con la normativa 
fiscal aplicable al perceptor. 
 
12. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
12.1. Los proyectos se realizarán como máximo en el período de un año desde la fecha de su concesión. 
 
12.2. La duración de la beca no podrá ser objeto de prórroga. 
 
13. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
13.1. Mantener la integridad del proyecto presentado. Cualquier otro cambio en el proyecto o en el 
calendario presentado deberá ser notificado previamente por escrito al Jurado y deberá aceptarlo y 
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valorarlo de acuerdo con los criterios establecidos en el punto 9. La permanencia como beneficiario/a 
dependerá del mantenimiento de la puntuación otorgada inicialmente. 
 
13.2 Disponer de un / a profesional de referencia del Instituto del Teatro para hacer el seguimiento del 
proyecto. 
 
13.3. Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto a la actividad para la 
que se concede la ayuda. 
 
13.4. Cumplir con las obligaciones de justificación, tal como se desarrollan en el punto 15 de esta 
convocatoria. 
 
13.5 Notificar al Instituto del Teatro las ayudas, ingresos o recursos obtenidos o solicitados a otras 
administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales con posterioridad a la 
presentación de la solicitud. 
 
13.6. Hacer constar en cualquier publicidad, información o publicación referida a la actividad objeto de la 
ayuda, la frase: "Proyecto realizado gracias a las becas de artes escénicas aplicadas del lnstituto del 
Teatro". El Instituto puede efectuar un control previo del cumplimiento de esta obligación. 
 
13.7. Facilitar el retorno de los conocimientos y competencias adquiridas a través de la memoria descrita 
en el apartado 15. 2 y, a petición del Instituto del Teatro, de una presentación pública para que se 
beneficien los diferentes colectivos del Instituto del Teatro. 
 
13.8 Adecuar su actividad a los principios éticos y las reglas de conducta que permitan asegurar el 
cumplimiento de los principios de igualdad, de objetividad y de transparencia y, en particular, se obliga a: 
 
- Facilitar al Instituto del Teatro la información establecida por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cualquiera otra que le sea requerida de 
acuerdo con la normativa vigente. 
- Comunicar al Instituto del Teatro las posibles situaciones de conflicto de intereses o de otras análogas 
de las que tenga conocimiento que afecten, directa o indirectamente, en la presente beca y puedan poner 
en riesgo el interés público. 
- Abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta que afecte o 
pueda afectar la relación subvencional en los términos previstos en el Código Penal vigente en cada 
momento. 
- Establecer relaciones basadas en el respeto, la diversidad y la corresponsabilidad; especialmente en las 
personas en situación de fragilidad o falta de autonomía personal. 
 
13.9 Proporcionar al Instituto del Teatro una copia en caso de que la actividad motivo de la Beca suponga 
la creación de material documental o audiovisual para su posible difusión pública y conservación en el 
archivo. 
 
14. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
 
La Coordinación Académica del Instituto del Teatro nombrará tutores para cada uno de los proyectos, que 
realizarán el seguimiento, y que, al mismo tiempo, serán los representantes del Jurado para resolver las 
incidencias que puedan surgir en la ejecución del proyecto. 
 
15. JUSTIFICACIÓN 
 
La beca sufragará el gasto de una parte de los proyectos de artes escénicas aplicadas, incluyendo los 
gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento en los casos de proyectos que tengan lugar fuera 
de la provincia de Barcelona. 
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15.1. La justificación de las becas será presentada por los beneficiarios y abarcará exclusivamente el 
importe total del proyecto de la beca.  
 
15.2. La justificación estará conformada por: 
 
a) Memoria justificativa del proyecto desarrollado siguiendo el guion del Anexo III de esta convocatoria, 

en que conste la actividad y el  proceso seguido, técnicas y resultados de la actividad realizada, 
valoración final del proyecto, etc. 

 
b) La justificación del coste de la actividad o memoria económica que deberá contener: 

- Relación clasificada de gastos de la actividad, con identificación del acreedor, concepto, fecha de 
emisión, fecha de pago y porcentaje de imputación del gasto a la beca otorgada. 

- Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad desarrollada, con 
indicación del importe y su procedencia. 

 
c) Justificantes de gasto que consistirán en facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa (art.72.2 RLGS): 
 
-  Los gastos justificados deberán estar efectivamente pagados, deberán adecuarse a la actividad, serán 

gastos elegibles y se habrán ejecutado en el ámbito temporal que fija la convocatoria. 
-   Los gastos efectuados deberán ser justificados con facturas originales. Se aceptarán tickets de caja 

originales sólo en el caso de que el importe del gasto no supere los 60,10 €. 
-    Las facturas deberán reunir los siguientes requisitos y datos ineludibles: 
 

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

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

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

 Fecha de la compra. 
 ldentificación del proveedor: razón social y ClF, o nombre particular y NIF, dirección y 

teléfono. 
 Concepto de gasto 
 lmporte, especificando "IVA incluido". 
 Que figure el texto: PAGADO / COBRADO. 
 Número, y en su caso, serie. 

 
d)  En el caso de destinar gastos relativos al tiempo de dedicación personal al proyecto, éstos se podrán 

justificar mediante la declaración responsable del beneficiado de la beca en la que declare esta 
dedicación. El modelo de declaración responsable se encontrará disponible en la página web del 
Instituto del teatro. El tiempo de dedicación efectivo en ningún caso será inferior al especificado en el 
calendario del plan de trabajo. 

 
e) Documentos oficiales acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. 
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15.3. Esta documentación se presentará en el plazo máximo de 1 mes a partir de la fecha de finalización 
del proyecto. Su presentación y valoración positiva, condicionará la efectividad del último pago, tal como 
establece el punto 11. 
 
15.4. En caso de no justificar, o no hacerlo correctamente, se reducirá el importe de la beca concedida en 
el porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados. Los gastos presentados en la 
justificación del proyecto habrán de ajustarse  a los gastos  presentados en la solicitud.  
 
16. REVOCACIÓN O RENUNCIA A LAS BECAS 
 
16.1 Se podrá revocar total o parcialmente la ayuda, con la obligación de devolver los importes recibidos, 
en su caso, en los siguientes supuestos: 
 

a) Falta de cumplimiento en la ejecución del proyecto 
b) Incumplimiento de las obligaciones previstas en esta convocatoria 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedieron las Becas o del plan de trabajo 

presentado 
d) La no aceptación por parte del Jurado de los cambios mencionados en la base 13.1 
e) Cualquier otra causa que repercuta negativamente en la actividad o la imagen del Instituto del 

Teatro. 
 
16.2. La revocación de la beca deberá ser aprobada por el mismo órgano que aprobó la concesión, previo 
informe motivado del tutor del seguimiento de cada proyecto. 
 
16.3. En caso de renuncia del becado o becada ésta deberá ser aceptada por el mismo órgano que 
aprobó la concesión, dando cuenta al Jurado. 
 
17. DISPOSICIONES SUPLETORIAS 
 
En todo lo no previsto en esta convocatoria, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el capítulo I del 
Título III del Reglamento de obras actividades y servicios de los entes locales de Cataluña, aprobado por 
decreto 179/1995, de 13 de junio, así como la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de 
Barcelona, aprobada por el Pleno en fecha 30 de marzo de 2017 y publicada en el BOPB de 9 de mayo 
de 2017. 
 
Anexo I 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS BECAS PARA PROYECTOS DE ARTES ESCÉNICAS APLICADAS 
DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2019 
 
Nota: Hay que rellenar este impreso a máquina o con letra de imprenta 
 

  
I. Datos del/la solicitante: 

 
Apellidos y nombre  NIF:  
Dirección  
Localidad  Código Postal  
Teléfono  Dirección electrónica  
ESCUELA  Especialidad  
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II. Otros participantes (graduados/as y titulados/as del Instituto del Teatro): 
 

Nombre i apellidos Escuela Curso/especialidad NIF: 
     
      
      
      

 
III. Identificación del proyecto  

 
 
Nombre del proyecto:  
 
 
Lugar de realización:  

 
Fecha de inicio:  

   
Fecha de finalización: 

 
Entidades colaboradoras 

 
 
 

 
Importe solicitado  

 
IV. Documentación del proyecto: 

 Fotocopia DNI, pasaporte u otros                  
 Fotocopia título académico o resguardo 
 Currículum 
 Memoria del proyecto 
 Anexos    

 
V Declaración: 

 
El / la abajo firmante SOLICITA participar en las becas para proyectos de artes escénicas aplicadas 
del Instituto del Teatro 2019, asume todas las responsabilidades que se puedan derivar de su 
realización, y DECLARA: 
- Que los datos contenidos en esta solicitud y los documentos que se adjuntan corresponden a la 
realidad. 
- Que en caso de que su proyecto sea premiado, se compromete a cumplir las condiciones previstas 
en las bases de la convocatoria. 

 
Localidad i fecha 
 
Firma del/la  solicitante: 
 
 
 
 
SRA. MAGDALENA PUYO BOVÉ 
INSTITUTO DEL TEATRO 
Plaza Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
 
 

Información sobre protección de datos de carácter personal 
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Responsable del 
tratamiento 

Diputación de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

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

Finalidad del 
tratamiento 

Control y gestión de la convocatoria de becas para Projectos de Artes Escénicas 
Aplicadas de los estudiantes y graduados del Instituto del Teatre 

Tiempo de 
conservación 

Los datos serán conservados durante el tiempo previsto en la normativa de 
procedimento administrativo, de contractación pública y de arxivo histórico. 

Legitimación del 
tratamiento 

Consentimiento del/-la interesado/-a.  
Los datos personales solicitados se han de facilitar obligatoriamente para solicitar la 
admisión a las becas para Proyectos de Artes Escénicas Aplicadas del Instituto del 
Teatro. 

Destinatarios de 
cesiones o 
transferencias 

No se han previsto cesiones más allá de las previstas por la ley. 
No se ha previsto ninguna transferencia internacional de datos de los datos 
suministrados. 

Derechos de las 
personas 
interesadas 

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

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado 
tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en 
particular en el Estado miembro en que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o 
lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales 
que le conciernen infringe el RGPD. Siendo en Catalunya la APDCAT la autoridad de 
referencia: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
Anexo  II  
 
GUION MEMORIA DE PROYECTO DE  LAS BECAS PARA PROYECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 
APLICADAS DEL INSTITUTO DEL TEATRO 2019 
 

 
Dimensión social del proyecto 
Descripción detallada de la situación/necesitad/reto sobre la que se sustenta el proyecto. 
Descripción detallada de los objetivos/beneficios sobre el ámbito de actuación i los destinatarios que se prevé que  
aporte el proyecto. 
 
 

Nombre del proyecto 
 
 

Identificación de la 
actividad prevista y ámbito 
de actuación 
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Dimensión artística del proyecto  
 
Objetivos artísticos y descripción detallada de los lenguajes y disciplinas de la propuesta. 
Descripción detallada de la metodología y la aplicación práctica de las artes escénicas con las personas 
participantes 
 
Plan de trabajo del proyecto 
 
Organización de tareas, calendario y horarios de la actividad propuesta. 
Recursos utilizados y dedicación personal. 
Apoyo de la entidad colaboradora y coordinaciones con otras entidades o instituciones. 
Comunicación y difusión del proyecto. 
Metodología e indicadores de evaluación3. 
 
Motivaciones y proyección del proyecto 
  
Motivos que fundamenta la presentación del proyecto. 
Potencialidad y capacidad de modelización del proyecto. 
Posibilidad de continuidad o expansión del proyecto. 
 
Relación de otros participantes, entidades o instituciones colaboradoras.  
  
Detallar, en su caso, la participación de otros graduados / as o titulados / as del Instituto del teatro, la implicación de 
entidades o instituciones públicas y la vinculación del proyecto con otros eventos sociales o artísticos. 

 
Presupuesto: 
(Relación de los diferentes conceptos de gasto del proyecto, cuantificarlos, si es necesario, por unidades, 
así como la relación de otros ingresos)  
 
 
Conceptos de gasto Importes 
Tiempo de dedicación personal (en cualquier caso  el coste hora de 
dedicación personal no podrá superar los 40 euros/hora)     
Alquileres de material e infraestructuras 

  
Suministros (agua, luz, etc.)   
Comunicaciones (tel., Correo, etc.)   
Adquisición material fungible (oficina, etc.)   
Transporte y mensajería   
Publicidad y propaganda   
seguros   
Viajes y desplazamiento   
Trabajos otras empresas   
otros gastos   

   

Total Gastos   

                                                      
3 El Observatorio de artes escénicas aplicadas del Instituto del Teatro pone a disposición de los 
interesados instrumentos y apoyo a la evaluación de los proyectos. 
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El presupuesto de gasto que se presente en la solicitud del proyecto habrá de ajustarse a la posterior 
justificación de la subvención, como se indica en el punto 15 de las presentes Bases.  
 

 
Otras ayudas solicitadas para este proyecto. En caso de no haber solicitado, especificar: "ninguna". 

 
Entidad a la que se ha solicitado la ayuda  Importe solicitado  Estado (concedido / en espera) 
   
   
   
   

 
Anexo III 

 
GUIÓN MEMÓRIA DE JUSTIFICACIÓN  DE PROYECTO  REALIZADO DE BEQUES DE ARTES 
ESCÉNICAS APLICADAS DEL INSTITUT DEL TEATRE 20194 
 

 
Actividad realizada  
 
Descripción de las acciones producidas y personas participantes. 
Proceso de creación y producción escénica. 
Ensayos, muestras u otras sesiones de trabajo, 
Colaboraciones y otros espacios de coordinación 
 
 
Resultados obtenidos  
 
Descripción de los objetivos artísticos conseguidos 
Descripción de los objetivos sociales conseguidos 
 
 

                                                      
4 El presente guion es orientativo y, por tanto, cada proyecto debe adaptarse al contenido propio y 
práctica realizada 
 
 

Conceptos de ingresos Importes 
aportaciones privadas   
taquillaje   
Cuotas de inscripciones   
venta productos   
Publicidad y esponsorización   
otros ingresos   
Total ingresos   

Nombre del proyecto 
 
 



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

 

 

Proyección del proyecto  
 
Comunicaciones y difusión realizada. 
Perspectivas de continuidad o expansión    
 
Valoración final de la experiencia  
 
Debilidades y fortalezas del proyecto 
Otras reflexiones y valoraciones 
 
 
Adjunto del material generado  
 
Documentos, instrumento de evaluación utilizados artículos, imágenes, vídeos, webs, etc. 
 
 

 
ANEXO 2 al Dictamen de Junta de Gobierno, propuesto el 19 de marzo de 2019, referido a la 
convocatoria de las becas para Proyectos de Artes Escénicas Aplicadas de los graduados/as y 
titulados/as del Instituto del Teatro para el año 2019 
 
“Extracto del Acuerdo de 19 de marzo de 2019 de la Junta de Gobierno del Instituto del Teatro, por 
el que se convocan las becas para los Proyectos de Artes Escénicas Aplicadas de los 
graduados/as y titulados/as del Instituto del Teatro para el año 2019. 
 
BDNS (Identif.): 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
 
El texto íntegro de la convocatoria y los modelos normalizados de solicitud y justificación de las becas 
para la formación y el perfeccionamiento se puede encontrar en la web, la intranet y en el tablón de 
anuncios del Instituto del Teatro. 
 
Primero. Beneficiarios: 
 
1.1. Las becas para proyectos en artes escénicas aplicadas están dirigidas a: 
 
•  Graduados/das del Instituto del Teatro de alguna de las escuelas superiores que hayan obtenido el 
título superior de arte dramático o el título superior de danza a partir del año 2015, incluido. 
 
• Titulados/as del Instituto del Teatro en alguno de los posgrados de Artes escénicas y acción social y de 
Artes escénicas y educación a partir del años 2015, incluido. 
 
Segundo. Objeto. 
 
2.1. La finalidad de estas becas es apoyar proyectos que utilicen las artes escénicas como medio de 
intervención comunitaria, educativa o de salud. Son, por tanto, proyectos orientados a los siguientes 
ámbitos o en su combinación: 
 
- Educativo y socioeducativo: escuelas, centros de formación continuada o para adultos, universidades, 
centros recreativos, centros abiertos, centros de jóvenes y otros proyectos de grupos o colectivos que 
participan en procesos vinculados al ámbito educativo y socioeducativo. 
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- Salud: hospitales, centros de atención sanitaria o socio sanitaria, centros de día y otros proyectos de 
grupos o colectivos que participan en procesos vinculados a la salud. 
 
- Comunitario: proyectos de convivencia, de desarrollo y cohesión social en un barrio, distrito o 
localidades de pertenencia de las personas. Así como equipamientos o proyectos sociales inclusivos 
dirigidos a colectivos específicos. 
 
2.2. Se entenderá por proyecto el informe detallado de la actividad que se pretende realizar y el plan 
propuesto para ejecutarla. En este sentido, las acciones propuestas no pueden haber comenzado con 
anterioridad a la fecha de plazo de presentación de solicitudes. 
 
2.3. Estas becas se enmarcan dentro de las acciones del Instituto del Teatro para completar la formación 
y práctica en artes escénicas aplicadas y la promoción profesional de graduados/as de sus escuelas 
superiores y titulados/as de posgrado. Las Becas serán debidamente tutorizadas por profesionales del 
Instituto del Teatro.  
  
Tercero. Bases reguladoras. 
 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (BOP de la Provincia de Barcelona 
de 9 de mayo de 2017). 
 
Cuarto. Cuantía. 
 
3.1. El Instituto del Teatro concederá como máximo dos becas por un importe máximo de 3.000,00 € cada 
una. Sin embargo, el jurado se reserva la posibilidad de redistribuir los importes unitarios de las becas o 
aumentar el número de estas becas, sin rebasar el importe total fijado para la convocatoria y que se 
especifica en el punto siguiente, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el punto 9.1. de 
esta convocatoria, al interés del proyecto presentado, en el ámbito en que se desarrolla, a su coste 
económico y en su duración. El jurado se reserva la posibilidad de proponer declarar alguna y/o todas las 
becas desiertas. Para realizar esta redistribución se utilizará el criterio de proporcionalidad a la puntuación 
obtenida por casa proyecto 
 
3.2. Para la convocatoria 2019 (convocatoria única), el presupuesto total máximo que se destinará para la 
concesión de las becas reguladas en la presente convocatoria será de 6.000,00 € e irá a cargo de la 
aplicación 99003/480.06 del presupuesto del lnstituto del Teatro desglosado en los ejercicios siguientes: 
 

Ejercicio presupuestario Importe 

2019 3.000,00€ 

2020 3.000,00€ 

 
Con la condición suspensiva que para dicho gasto exista consignación adecuada y suficiente en el 
correspondiente presupuesto del año 2020. 
 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 
El plazo de presentación de las solicitudes y de los proyectos será de 20 días naturales a partir de la 
fecha de publicación en el BOPB (Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona).” 
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12. Dictamen que proposa aprovar el procediment per a l’admissió als 
ensenyaments de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre 
per al curs 2019-2020 i dels criteris per a l’avaluació dels/de les preinscrits/-es 
als estudis de tècniques de les arts de l’espectacle. 

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, orientada a l’aprovació del procediment per a 
l’admissió d’alumnes a l’oferta formativa de l’ESTAE. 

 

Actualment l’ESTAE atorga diplomes equivalents a un cicle formatiu superior de formació 
professional en tres especialitats:  
 

 Tècniques de so 
 Luminotècnia 
 Maquinària escènica 

 
Aquestes especialitats s’ajusten de ple als perfils definits per l’INCUAL (Instituto Nacional de 
Cualificaciones Profesionales) i l’ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals).  
 
Els ensenyaments tenen una durada de dos anys acadèmics i ofereixen un ampli ventall de 
sortides laborals, totes elles relacionades amb l’activitat en viu davant el públic, com poden 
ser, música, teatre, dansa, òpera, cabaret, convencions d’empreses, campanyes publicitàries, 
mítings, fires, congressos, etc. 
 
Per al curs 2019-2020, l’ESTAE oferta 24 places en diferents especialitats 
 
El procediment proposat regula els següents aspectes principals: 
 
- Distribució i accés a les places ofertades 
- Procediment d’inscripció 
- Procés d’admissió 
- Composició de la Comissió d’admissió 
- Procediment d’admissió 
- Calendari del procés 
- Criteris i valoració de les sol·licituds 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“L’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) va ser creada per acord de la Junta 
de Govern de l'Organisme Autònom Institut del Teatre en data 15 de març de 1999 per tal d’oferir una 
nova línia d’ensenyaments no reglats de formació inicial que tingués com a objectiu proporcionar els 
coneixements i les bases tecnològiques que ajudessin a avançar amb rigor i seguretat en les exigents 
tasques de les professions tècniques de les arts de l’espectacle en viu.  
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Els ensenyaments que desplega l’ESTAE es realitzen en col·laboració amb la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) i la Fundació Politècnica de Catalunya, i es desenvolupen a l’empara de la disposició 
addicional 32 de la LOE (Llei Orgànica d’Educació) que preveu l’establiment de Cicles de Formació 
Professional de grau mitjà i de grau superior relacionats amb les arts escèniques.   
 
Actualment l’ESTAE atorga diplomes equivalents a un cicle formatiu superior de formació professional en 
tres especialitats:  
 

 Tècniques de so 
 Luminotècnia 
 Maquinària escènica 

 
Aquestes especialitats s’ajusten de ple als perfils definits per l’INCUAL (Instituto Nacional de 
Cualificaciones Profesionales) i l’ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals).  
 
Els ensenyaments tenen una durada de dos anys acadèmics i ofereixen un ampli ventall de sortides 
laborals, totes elles relacionades amb l’activitat en viu davant el públic, com poden ser, música, teatre, 
dansa, òpera, cabaret, convencions d’empreses, campanyes publicitàries, mítings, fires, congressos, etc. 
 
Per al curs 2019-2020, l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) oferta 24 
places en diferents especialitats, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data 22 de gener de 2019 (núm. Registre 3/2019)  que aprova els criteris i directrius per a l’elaboració 
del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2019-2020, de les Escoles  i Centres de 
l’Institut del Teatre, el qual valida les ràtios aplicables als ensenyaments i  els recursos disponibles de què 
disposa l’Organisme per poder portar a terme la seva activitat docent. 
 
A conseqüència de tot això, es considera necessari aprovar el procés d’admissió als ensenyaments, i els 
criteris per a l’avaluació dels preinscrits als estudis de tècniques de les arts de l’espectacle. 
  
Vist el que estableix el decret 102/2010, de 3 d’agost, que regula l’autonomia dels centres educatius. 
 
Vist que l’Institut del Teatre com a Organisme Autònom gaudeix de l’autonomia per a la gestió dels seus 
respectius interessos i en l’àmbit de les seves competències. 
 
Vistes la Base 63 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2019, de 
les quals es desprèn que els actes, documents o expedients de l’Organisme que no comportin drets o 
obligacions de contingut econòmic no estaran subjectes a fiscalització prèvia. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  APROVAR el procediment per a l’admissió als ensenyaments de les arts de l’espectacle per al 
curs 2019-20 que imparteix l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE) de 
l’Institut del Teatre amb les condicions que tot seguit es detallen: 
 

“CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ A L’ENSENYAMENT DE TÈCNIQUES DE LES 
ARTS DE L’ESPECTACLE PER AL CURS 2019-2020 
 
 
Es convoca el procés d’admissió per al curs 2019-2020 als estudis de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle (ESTAE), de l’Institut del Teatre 
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1.Places ofertades 
 
El nombre de places ofertades és de 24 segons allò establert al dictamen aprovat per la Junta de 
Govern de l’organisme autònom de l’Institut del Teatre, en data 22 de gener de 2019 mitjançant 
el qual s’aproven els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) 
per al curs acadèmic 2019/2020 de les Escoles i Centres de l’Institut del Teatre.  
 
Els/les alumnes que repeteixin curs tenen dret preferencial a l’ocupació d’aquestes places. Es 
reservaran 5 places per als/les aspirants estrangers/-es, que en cas de no ser cobertes passaran 
a augmentar el nombre restant de places.  
 
En cas que el nombre d’inscrits/-es per al curs 19/20 superi les places ofertades, l’admissió a 
l’escola es farà atenent a la valoració que efectuarà la Comissió d’Admissions sobre la idoneïtat 
del/de la candidat/-a en relació al perfil professional del títol. L’avaluació es farà segons allò que 
s’estableix al punt 3 de la present convocatòria. 
 
2.Inscripció 
 
La inscripció, es presentarà  al registre del Centre del Vallès de l’Institut del Teatre (Plaça Didó, 
1, 08221 Terrassa) en horari de 10h a 14h (dies laborables) o online al web de l’Institut del 
Teatre. 
El termini per les inscripcions serà del 23 d’abril al 25 de juny de 2019 -ambdós inclosos-.  
 
Per poder realitzar la inscripció, és necessari tenir 18 anys i algun dels requisits acadèmics 
següents. 
 

Títol de Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats 
Cicle formatiu de grau mig + prova d’accés als cicles formatius de grau superior 
Títol de tècnic/a superior (CFGS) 
Títol de tècnic/a especialista (FP2) 
Qualsevol títol oficial superior (titulació universitària o equivalent) 
Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys 

 
No obstant això, podran inscriure’s a l’escola els/les aspirants que no tinguin els requisits 
acadèmics i que acreditin experiència laboral relacionada amb les competències professionals 
d’aquests estudis. La inscripció està condicionada a la valoració individual del seu CV 
professional.   
 
Els/les candidats estrangers/-es hauran d’acreditar formacions reglades de nivell equivalent a 
l’espanyol segons la “Classificació Internacional Normalitzada d’Educació” (CINE) vigent. 
 
Les persones que vulguin inscriure’s a l’ESTAE hauran d’adjuntar a la sol·licitud la documentació 
següent: 
 

Imprès d’inscripció (veure annex I) 
Fotocòpia DNI      
Fotocòpia del certificat d’estudis de Batxillerat, CFGS, estudis equivalents o certificat 

de superació de les proves d’accés a CFGS o de la prova d’accés a la universitat 
per a majors de 25 anys. 

Currículum Vitae amb fotografia 
Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si n’és el cas. 
Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals vols fer aquests estudis) 

Màxim 300 paraules. 
Formulari de declaració de Necessitats Educatives Especials complimentat si n’és el 

cas. 
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Formulari de sol·licitud de matriculació en modalitat de temps parcial si n’és el cas. 
 
3.Procés d’admissió  
 
L’objectiu del procés d’admissió, que es durà a terme en el cas que el nombre d’inscrits/-es 
superi al de places ofertades, és establir l’ordre de prelació per determinar els/les candidats/-es 
admesos.  
 
Si el nombre d’inscrits/-es no supera el nombre de places ofertades es consideraran admesos 
tots/-es els/les candidats/-es que compleixin els requisits especificats al punt dos de la present 
convocatòria.  
 

3.1.Fases del procés d’admissió: 
 

El procés d’admissió consta de les fases següents: 
 

Avaluació del currículum formatiu 
Avaluació del currículum professional 
Avaluació de la carta de motivació 
Entrevista personal 

 
Els criteris de valoració per a l’obtenció de l’ordre de prelació dels/les candidats/-es són 
els que s’especifiquen a l’Annex II d’aquesta convocatòria. 
 
En cas d’empat a les puntuacions entre dos o més candidats/-es, la prelació s’establirà en 
el mateix ordre de la data i hora del registre de la inscripció al procés d’admissió. 
 
En cas que hi hagi més d’un sol.licitant d’inscripció a temps parcial, la plaça s’adjudicarà 
segons l’ordre de puntuació.  

 
3.2.Composició de la Comissió d’Admissions per al curs 19/20. 

 
La Comissió d’Admissions constarà d’un President/-a, tres Vocals i un/-a Secretari/-a: 

 
President: Jordi Planas Vandrell 
Vocal: Aleix Soler Castañé 
Vocal: Jordi Massó Soler 
Vocal: Ricard Horta Bernús 
Secretària: Laura Gutiérrez Rodríguez 

 
Suplents: 

 
Fiorella Giudicessi Ureta 
Albert Castan Girona 
José A. Muñoz Llergo 

 
Per dur a terme el procés d’admissió han d’assistir-hi un mínim de quatre membres de la 
Comissió d’Admissions. L’assistència de la Secretària és necessària, sense aquesta o la 
persona que la substueixi no es podrà celebrar la Comissió. 

 
3.3.Publicació de resultats del procés d’admissió  i reclamacions. 

 
Un cop finalitzat el procés d’admissió, l’òrgan de selecció farà pública l’acta amb la relació 
provisional d’admesos/-es al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre, (Plaça Margarida 
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Xirgu, s/n de Barcelona), al de la seu del centre del Vallès de l’institut del Teatre (Plaça 
Didó 1, Terrassa) i al web (www.institutdelteatre.cat). 
 
En l‘esmentada acta l’òrgan seleccionador farà pública la llista de candidats/-es que 
havent superat el procés no han resultat admesos/-es. Aquests/-es aspirants formen part 
d’una llista de suplències per cobrir possibles substitucions derivades de qualsevol 
incidència. La llista de suplències es farà atenent a l’ordre de puntuació obtingut pels/per 
les candidats/-es emprant els criteris establerts al document Annex II. 
 
El/la candidat/-a podrà presentar reclamació, per escrit, de la llista provisional d’admesos 
en un termini d’un dia hàbil a partir de l’endemà de la seva publicació.  Aquesta 
reclamació es presentarà  al registre del Centre del Vallès de l’Institut del Teatre (Plaça 
Didó, 1, 08221 Terrassa) en horari de 10h a 14h (dies laborables). 
 
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar 
recurs d’alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un mes 
a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
  
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, 
en defensa dels seus interessos. 
 
Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades personals dels/de les 
candidats/-es en el marc de les obligacions derivades de Llei Orgànica 3/2018 de 
Protecció de Dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, del Reglament 
General en Protecció de dades 2016/679”, i de la legislació complementària, el número 
corresponent al registre d’entrada de la sol·licitud presentada en el Registre General de 
l’Institut del Teatre per tal de participar en aquesta selecció, constituirà la referència per a 
cada candidat/-a als efectes de conèixer els resultats.  

 
3.4.Calendari del procés d’admissió per al curs 19/20: 

 
Dijous dia 4 de juliol del 2019 a les 12 hores es faran públiques les llistes provisionals 
d’admesos/-es. 
 
El/la candidat/-a podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 12 
hores del divendres dia 5 de juliol de 2019. 
 
Les revisions sol·licitades es faran dilluns dia 8 de juliol de 2019 de 10 a 12 hores. 
 
Dimarts dia 9 de juliol de 2019 a les 12 hores es faran públiques les llistes definitives 
d’admesos/-es. 
 

4.Inscripció al curs 
 
Les persones seleccionades hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria Acadèmica de 
l’ESTAE al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. 
 
La matrícula es formalitzarà els dies 10, 11 i 12 de juliol del 2019. 
 
El fet de no formalitzar la matrícula en el període indicat comportarà la renúncia a la plaça. 
5.Publicació de la convocatòria 
 
Aquesta convocatòria s’exposarà al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre l’endemà de la seva 
publicació. 
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6.Convocatòria de setembre 
 

En cas que un cop efectuat el procés d’admissió hagin resultat places vacants per al primer curs 
dels estudis “Tècniques de les Arts de l’Espectacle”, podrà iniciar-se un segon procés o 
“convocatòria de setembre” que s’ajustarà a tot allò establert en els punts anteriors i que 
s’efectuarà segons el calendari següent: 

 
6.1.Inscripció 

 
El termini per a presentar les inscripcions serà del 22 al 26 de juliol de 2019 de manera 
presencial al registre del Centre del Vallès de l’Institut del Teatre (Plaça Didó, 1, 08221 
Terrassa) en horari de 10h a 14h ambdós inclosos o online del 22 de juliol a l’1 de 
setembre 2019.  

 
6.2.Calendari del procés d’admissió per al curs 19/20 (convocatòria de setembre): 

 
Dimecres dia 4 de setembre del 2019 a les 18 hores es faran públiques les llistes 
provisionals d’admesos/-es. 
 
El/la candidat/-a podrà reclamar per escrit la revisió de la seva valoració fins a les 18 
hores de dijous dia 5  de setembre de 2019. 
 
Les revisions sol·licitades es faran divendres dia 6 de setembre de 2019 de 10 a 12 hores. 
El mateix divendres dia 6 de setembre a les 13 hores es faran públiques les llistes 
definitives d’admesos/-es 
 
6.3.Inscripció al curs 

 
Les persones seleccionades hauran de formalitzar la matrícula a la Secretaria Acadèmica 
de l’ESTAE al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre. 
 
La matrícula es formalitzarà el dia 9 de setembre de 2019. 
 
El fet de no formalitzar la matrícula en el període indicat comportarà la renúncia a la plaça. 

 
La  modalitat de dedicació de l’alumnat és a temps complet.  Els estudiants de nou ingrés 
(primer curs) han de matricular-se de la totalitat dels crèdits del curs. 
 
No obstant això, l’ESTAE pot admetre fins a un màxim d’un alumne de nou ingrés en la 
modalitat de temps parcial sempre que es matriculi a un mínim del 50% dels crèdits del 
curs, ho sol.liciti al moment de formular la inscripció i n’acrediti les condicions per a 
meritar-ho. 
 

7. Estudiants estrangers/-es 
 

Els/les estudiants estrangers/-es han de poder acreditar l’admissió al centre amb molta l’antelació 
a efectes de tramitar les sol·licituds d’ajuts en els seus països d’origen i els visats d’estudiant a 
Espanya entre d’altres documentacions. Sovint, les sol·licituds d’admissió a l’escola es 
produeixen amb un o dos anys d’anticipació. En aquests casos, la Comissió d’Admissions podrà -
a efectes de tràmits administratius en el seu país d’origen- certificar l’admissió provisional de 
l’estudiant. L’admissió serà a càrrec de les places reservades per a estrangers/-es del curs 
corresponent. 

 
Segon.-  APROVAR els criteris per a l’avaluació dels/de les preinscrits/-es als estudis de tècniques de les 
arts de l’espectacle que tot seguit es detallen: 
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“CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DELS/DE LES PREINSCRITS/-ES ALS ESTUDIS DE 
TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE. 
 
En cas que el nombre de preinscrits/-es per al curs 19/20 superi les places ofertades, l’admissió a 
l’escola es farà atenent a la valoració que efectuarà  la Comissió d’Admissions sobre la idoneïtat 
del/de la candidat/-a en relació al perfil professional del títol. L’avaluació es farà a partir de la 
documentació presentada i del resultat de l‘entrevista personal. 
 
Documentació del candidat per a la inscripció:  
 

 Imprès de preinscripció 
 Fotocòpia DNI      
 Fotocòpia del certificat d’estudis de Batxillerat, CFGS, estudis equivalents o certificat de 

superació de les proves d’accés a CFGS o de la prova d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys. 

 Currículum Vitae amb fotografia 
 Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si n’és el cas. 
 Carta de motivació (breu exposició dels motius pels quals vols fer aquests estudis) 

Màxim 300 paraules. 
 Formulari de declaració de Necessitats Educatives Especials complimentat.** 
 Formulari de sol·licitud de matriculació en modalitat de temps parcial si n’és el cas. 

 
**La declaració de Necessitats Educatives Especials serà d’utilitat en cas que sigui necessària 
una adaptació curricular que pugui comportar la no obtenció del títol atès que l’alumne/-a no 
aconseguiria totes les competències necessàries.  
 
 
La Comissió d’Admissions està composada pel Director/-a de l’ESTAE, Coordinadors/-es 
d’especialitat, Coordinador/-a d’estudis de l’UPC  i Secretari/a Acadèmic/-a. 
 
Els criteris i barems per a establir l’ordre de prelació dels/ de les candidats/-es seran: 
 

Avaluació del currículum formatiu: 
 
Només es valoraran les titulacions i cursos dels què s’acrediti certificació i hi consti el nombre 
d’hores. 

 
Nota mitjana de la formació requisit per a l’accés  

 

Qualificació Punts 

Aprovat 10 

Notable 20 

Excel·lent 30 

 
Formació en l’àmbit de l’espectacle i les arts: 
 
Titulacions i cursos amb certificació oficial i que es puguin relacionar amb les àrees 
següents: 
 
- Cultura de l’espectacle (Història, música, dansa, teatre,...) 
- Tècniques i processos aplicats a l’espectacle 
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Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

  
 Altres formacions tècniques i científiques: 
 
Formació en matèries que formen la base de coneixements científics en què es 
fonamenten les assignatures tècniques dels estudis de Tècniques de les arts de 
l’espectacle (electricitat, mecànica, electrònica, dibuix tècnic...) 
 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

 
Altres formacions relacionades: 

 
Formació en matèries diverses que complementen les del perfil professional del títol  
(Cursos de Gestió, Prevenció de riscos laborals, ofimàtica, TIC...) 

 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

Altres formacions no relacionades: 
 
Formacions no incloses en els apartats anteriors 

 

Tipus de formació Punts 

Formació continuada i altres no reglats  1  

Cicle Formatiu FP mig (o equivalent) 10 

Cicle Superior FP (o equivalent) 20 

Altres formacions superiors (grau, llicenciatura,...) 40 

 
Idiomes: 
Cursos d’idiomes (altres no cooficials de l’estat) 
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Nivell Punts 

Bàsic 5  

Intermedi 10  

Superior 20  

 
Avaluació del Currículum Professional 

 
Experiència en Arts Escèniques  
 
Es valorarà l’experiència en arts escèniques (teatre, música, dansa, ...) i els 
esdeveniments, tant a l’àmbit  professional com a l’amateur  
 

Activitat Professional punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 2 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 4 

Per cada programa aportat 6 

 

Activitat Amateur punts 

Per mes treballat amb una dedicació de fins a 20 hores /set. 1 

Per mes treballat per contractes de 21 a 35 hores/set. 2 

Per cada programa aportat 3 

 
Altres experiències i/o activitats professionals, de lleure i voluntariat  

 
Es valorarà la participació assídua a activitats professionals, de lleure i voluntariat  

Activitat  punts 

Activitats relacionades amb les arts (excloses les arts escèniques) i el 
patrimoni cultural. 

10 

Activitats de caire social 10 

Activitats esportives 10 

 
 Avaluació de la carta de motivació 
 

Es valoraran els ítems: 
 

Ítem 
Excel·lent 
(5 Punts) 

Bo 
(4 Punts) 

Insuficient 
(2 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Pertinència dels 
elements de 
justificació 

Expressen alta 
motivació i 
profund 
coneixement de 
l’entorn de les arts 
escèniques 

Expressen 
motivació i relatiu 
coneixement de 
l’entorn de les arts 
escèniques 

Expressen 
escassa 
motivació i 
relatiu 
coneixement de 
l’entorn de les 
arts escèniques 

No aporten 
informacions 
que justifiquen 
l’interès 
personal. No 
tenen relació 
amb les AAEE 
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Organització de les 
idees 

Expressa les 
idees amb evident 
coherència  i 
lògica  
Exposició 
estructurada 

Expressa les idees 
adequadament 

Expressa les 
idees de 
manera confosa 
i poc 
estructurada 

Confós, 
mancat de 
lògica 

Expressió formal Rica, amb 
incursions a 
l’argot 
professional 
d’AAEE 

Normal. Correcta 
en l’expressió 

Excessiva-ment 
col·loquial 

Inapropiat per 
a l’expressió 
en el context i 
finalitat 

Presentació Molt bona Bona Alguna  errada 
en format o 
estructura 

Format 
inadequat a 
les finalitats 

 
Entrevista personal 

 
L’entrevista personal s’orientarà a complementar les informacions acadèmiques i 
professionals aportades pel/per la candidat/-a i a relacionar-les en el seu conjunt amb 
les següents competències clau del perfil professional del títol. 
 

Adequació al perfil professional del títol 
 

Ítem 
Excel·lent 
(5 Punts) 

Bo 
(4 Punts) 

Insuficient 
(2 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Motivació per les 
arts escèniques i 
treball en al àmbit 
artístic i artesà 

Expressa il·lusió i 
coneixement del 
context 
professional de 
les AAEE 

Mostra interès 
però desconeix 
el context 

Mostra 
interès però 
no pensa més 
enllà 

No mostra 
interès. Les AAEE 
no són la seva 
primera opció  

Autonomia/ 
Iniciativa  

Ha desenvolupat i 
liderat activitats o 
projectes en 
l’àmbit creatiu, o 
social o de 
l’emprenedoria 
Demostra tenir 
criteri propi i 
capacitat 
d’autocrítica 
 
 

Demostra tenir 
criteri propi i 
capacitat 
d’autocrítica 
Ha participat en 
projectes  
 

En el seu CV 
no destaca la 
participació o 
impuls de 
projectes 
personals 

Mancança 
manifesta de 
criteri propi. No 
expressa haver 
desenvolupat cap 
projecte personal 

Capacitat de 
treball en equip 

Expressa bon 
equilibri entre 
activitats 
acadèmiques i les 
de participació i 
treball en equip 
del CV 
Ha liderat equips 

Expressa bon 
equilibri entre 
activitats 
acadèmiques i 
les de 
participació i 
treball en equip 

Dificultats en 
justificar  els 
valors de 
l’equip en les 
activitats que 
declara 

No expressa ni 
justifica la 
necessitat de 
treballen equip. 
No justifica 
l’absència d’altres  
activitats en el 
seu CV 
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Maduresa  Segur de si 
mateix 
Confiança en la 
seva capacitat de 
superar el 
estudis. Coneix 
les seves 
mancances 

Segur de si 
mateix 
Confiança en la 
seva capacitat 
de superar el 
estudis.  

Insegur. 
Relaciona 
amb dificultat 
les seves 
mancances 
amb el procés 
formatiu que 
vol enfrontar 

Molt insegur. 
No relaciona 
adequadament 
les seves 
mancances amb 
el procés formatiu 
que vol enfrontar 

 
 

Gestió de l’estrès 
durant l’entrevista 

Tranquil·litat. 
Domini de sí 
mateix 

No mostra 
especial 
intranquil·litat. 
Senyals 
d’inquietud que 
no interfereixen 
en  l’entrevista 

Senyals 
inequívocs 
d’inquietud 
amb dificultats 
d’autocontrol 

L’excés de 
nerviosisme 
interfereix 
negativament en 
l’entrevista 

 
Comunicació Verbal 
 

Ítem 
Excel·lent 
(5 Punts) 

Bo 
(4 Punts) 

Insuficient 
(2 Punts) 

Molt deficient 
(0 Punts) 

Facilitat 
d’expressió 

Manté el discurs 
i  alimenta el 
diàleg amb 
l’entrevistador 

Manté el discurs Expressió 
vacil·lant 
Pauses no 
justificades  

No invita a 
mantenir el 
diàleg. 
Interrupcions 

Claredat en 
l’articulació 
de les idees  

Expressa les 
idees amb 
evident 
coherència  i 
lògica  

Expressa les 
idees 
adequadament 

Expressa les 
idees de manera 
un tant confosa 

Confós, mancat 
de lògica 

Capacitat de 
síntesi  

Respostes 
clares, concises 
i informatives 

Respostes clares 
i informatives 

Les respostes 
s’estenen per 
altres aspectes 
annexes no 
rellevants 

Les respostes 
divaguen i no es 
corresponen a les 
preguntes 
formulades 

Escolta activa Escolta amb 
atenció i sense 
interrompre. 
Fa signes 
d’haver entès 

Escolta amb 
atenció i sense 
interrompre 
 

Escolta amb 
atenció, interromp 
a l’entrevistador 

No mostra 
atenció a 
l’entrevistador, 
interromp a 
l’entrevistador 

Vocabulari Ric, amb 
incursions a 
l’argot 
professional 
d’AAEE 

Normal Excessivament 
col·loquial 

Inapropiat per a 
l’expressió en el 
context acadèmic 

 



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

 

 

 
 
Valoració final 
 
Composta per la suma dels punts obtinguts en totes les etapes multiplicats pel factors que 
s’expressen. 
 
Els/les candidats/-es s’ordenaran per l’ordre de prelació resultant i tenint en compte un nombre 
màxim d’alumnes per especialitat. 
 

Concepte ítem % 

Currículum acadèmic Nota mitjana de la formació requisit per a l’accés 30 

Formació en l’àmbit de l’espectacle i les arts 

Altres formacions tècniques i científiques 

Altres formacions relacionades 

Altres formacions no relacionades 

Idiomes 10 

Currículum professional Experiència en Arts Escèniques 15 

Altres experiències i/o activitats professionals, de 
lleure i voluntariat 

5 

Carta de Motivació Carta de Motivació 10 

Entrevista personal Adequació al perfil professional del títol 20 

Comunicació Verbal 10 

 
 
Tercer.- APROVAR la Comissió d’admissió que tindrà la següent composició: 
 

 El/la Director/-a de l’ESTAE o persona en qui delegui en condició de President/-a de la 
Comissió. 

 El/la Cap d’estudis o persona en qui delegui 
 El/la Cap d’Especialitat de maquinària escènica o persona en qui delegui 
 Un/-a representant de la Universitat Politècnica de Catalunya 

 
El/la Secretari/a de la Comissió serà la persona que ocupi el lloc de Secretari/-a Acadèmic/-a de l’ESTAE 
o persona en qui delegui. 

 
Quart.- APROVAR el model de sol·licitud normalitzada per a la inscripció al procés d’admissió a l’Escola 
Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle del curs 2019-2020  i el formulari de declaració de 
Necessitats Educatives Especials que s’adjunta a l’annex I d’aquest dictamen.  
 
Cinquè.- DONAR DIFUSIÓ de la documentació referida als punts anteriors a  la web i al tauler d’anuncis 
de l'Institut del Teatre de la Plaça Margarida Xirgu s/n de Barcelona i de la Plaça didó, 1 de Terrassa. 
 
Sisè.- FACULTAR la Direcció General de l’Institut del Teatre per al desplegament dels actes necessaris 
per fer efectius els acords anteriors. 
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ANNEX I AL DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A L’ADMISSIÓ ALS 
ENSENYAMENTS DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
PER AL CURS 2019-2020 I ELS CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ DELS/DE LES PREINSCRITS/-ES ALS 
ESTUDIS DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE.   
 
Formulari d’inscripció 
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Formulari de declaració de Necesitats Educatives Especials 
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Formulari de sol.licitud d’inscripció a temps parcial 
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13. Dictamen que proposa aprovar l’oferta de places de les escoles de l’Institut 
del Teatre (ESAD, CSD, EESA/CPD i ESTAE) per al curs acadèmic 2019-2020.  

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, consistent en proposar l’oferta de places de les 
escoles de l’IT per al curs 2019/2020. 

 
Correspon als centres docents la regulació del procediment d’admissió dels alumnes 
garantint la legalitat en el procés d’admissió i especialment garantint la correcta aplicació dels 
criteris de prioritat. Per tant, els centres docents sufragats amb fons públics, abans de l’inici 
de la matriculació, han de fixar les places disponibles per a cada nivell d’ensenyament. 
 
 

El nombre de places vacants a cada curs és el resultat de preveure les que cal oferir un cop 
reservades les places d’alumnes repetidors que hauran de cursar de nou la totalitat del 
currículum corresponent a un curs determinat d’un pla d’estudis. 
 
Es proposa, doncs, aprovar l’oferta de places vacants de les Escoles Superiors, de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa i de l’Escola Superior 
de Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2019-
2020. 
 
ESCOLES SUPERIORS 
ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD): 
 
 
*En funció dels possibles repetidors i en casos excepcionals i justificats es podrà arribar a: 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes 

Direcció i Dramatúrgia 14 
Escenografia  14 

 
 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes * 

Interpretació: 
Text 
Musical 
Físic / Visual 

 
12/14 
7/10 

12/14 
Total Interpretació 36 
Total Direcció i Dramatúrgia 12  
Total Escenografia  12  

Total places a primer curs
 

60 
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CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD)  
 

CSD 
Especialitats Alumnes 

Pedagogia  12 
Coreografia 12 

Total places a primer curs
 

24 
 

 
Els repetidors es comptaran a part de les 12 places. 
 
ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC/CONSERVATORI PROFESSIONAL 
DE DANSA (EESA/CPD) 
Les places vacants per curs i especialitat que es poden ofertar per al curs acadèmic 2019-20, 
són les següents: 
 

CURS ESPECIALITAT PLACES 

1r  Dansa clàssica 10 

1r  Dansa contemporània  10 
1r  Dansa espanyola 10 
2n Dansa clàssica 3 
2n Dansa contemporània  5 
2n Dansa espanyola 1 
3r Dansa clàssica 1 
3r Dansa contemporània  2 
3r Dansa espanyola 5 
4t Dansa clàssica 3 
4t Dansa contemporània  0 
4t Dansa espanyola 0 
5è Dansa clàssica 0 
5è Dansa contemporània  0 
5è Dansa espanyola 5 
6è Dansa clàssica 8 
6è Dansa contemporània  2 
6è Dansa espanyola 9 

 
 
*Es prioritzaran les ràtios de l’ESO, 30 per classe amb l’escreix permès segons el que estableix 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
BATXILLERAT  
 
Pel que fa al Batxillerat per al curs 2019-20, l’oferta per al 1r. curs és de 15 places sempre 
relacionat a la continuïtat dels alumnes que procedeixin de 4t de l’ESO i a les repeticions del 1r 
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curs actual, i per al 2n de Batxillerat és de 0 places sempre relacionat a possibles repeticions o 
abandonaments. es possibles repeticions o abandonaments 
 
ESCOLA SUPERIOR DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE (ESTAE) 
 
Per al curs 2019-2020, l’oferta de places és: 

 
Formació Inicial:   Primer curs: 24 places 

 Segon curs: 24 places 
Alumnes per especialitat: (Luminotècnia, Maquinària Escènica, So): 8, 
(màxim 12) 

 
Formació Continuada: 

  Segons demanda de professionals del sector o oferta pròpia de l’IT, 
supeditada a l’aprovació dels corresponents contractes o convenis i a la seva 
viabilitat econòmica. (Cursos totalment autofinançats segons tarifa de 
preus públics per als ensenyaments no reglats de l’IT)   

 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“El sistema educatiu de Catalunya s’estableix com un model educatiu d’interès públic. Les autoritats 
públiques tenen l’obligació de regular i sostenir el servei d’Educació, configurat pels centres públics i pels 
centres privats amb el sosteniment de fons públics, aspecte que garanteix a totes les persones l’accés a 
una educació de qualitat i en condicions d’igualtat. 
 
Correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’aprovació de la programació 
educativa, la qual té com a objectiu establir, amb caràcter territorial, les necessitats educatives que cal 
satisfer. Aquesta programació ha de garantir la qualitat de l’educació. 
 
Tanmateix, correspon al centre docent la regulació del procediment d’admissió dels alumnes garantint la 
legalitat en el procés d’admissió i especialment garantint la correcta aplicació dels criteris de prioritat. Per 
tant, els centres docents sufragats amb fons públics, abans de l’inici de la matriculació, han de fixar les 
places disponibles per a cada nivell d’ensenyament. 
 
El nombre de places vacants a cada curs és el resultat de preveure les que cal oferir un cop reservades 
les places d’alumnes repetidors que hauran de cursar de nou la totalitat del currículum corresponent a un 
curs determinat d’un pla d’estudis. 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació (d’ara endavant LOE) regula els ensenyaments artístics 
entre els quals consten els d’art dramàtic i els de dansa. En aquests últims, s’estableixen tres graus: 
ensenyaments elementals, ensenyaments professionals i ensenyaments superiors. 
 
La finalitat dels ensenyaments artístics és proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i 
garantir la qualificació dels futurs professionals en el camp de l’art dramàtic i de la dansa.   
 
L’Institut del Teatre, atenent a la seva missió principal, i en considerar-se un centre superior de formació, 
d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, integrat per diferents escoles (Escola Superior d’Art 
Dramàtic, Conservatori Superior de Dansa, Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
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Professional de Dansa i l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle ) i sufragat amb fons 
públics, té l’obligació d’aprovar l’oferta de places de les seves escoles. 
 
Atès que d’acord amb l’article 7 de la LOE, les administracions educatives competents han d’establir el 
currículum dels diferents ensenyaments que s’hi regulen, dels quals el Govern ha de fixar prèviament els 
aspectes bàsics curriculars. 

 
Vistos els informes de les Direccions de les Escoles de l’Institut del Teatre, pels quals es proposa l’oferta 
de places per al curs acadèmic 2019-2020, incorporats a aquest l’expedient. 
 
Vist el que disposa l’article 12 h) relatiu a la competència de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
sobre l’aprovació de l’ordenació acadèmica anual.   
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de Govern, per 
a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’oferta de places vacants de les Escoles Superiors (annex I), de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa (Annex II) i de l’Escola Superior 
de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (Annex III) de l’Institut del Teatre, per al curs acadèmic 2019-
2020. 
 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les Escoles, a la Coordinació Acadèmica i a la Secretaria 
Acadèmica General de l’Institut del Teatre als efectes escaients. 
 
Tercer.- FACULTAR a la Directora General per al desplegament dels presents acords. 
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ANNEX I AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DE L’OFERTA DE PLACES DE LES ESCOLES 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE (ESAD, CSD, EESA/CPD I ESTAE) PER AL CURS ACADÈMIC 2019-
2020 
 

ESCOLES SUPERIORS 
 
ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD): 
 
*En funció dels possibles repetidors i en casos excepcionals i justificats es podrà arribar a: 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes 
Direcció i Dramatúrgia 14 
Escenografia  14 

 
CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD)  
 

CSD 
Especialitats Alumnes 
Pedagogia  12 
Coreografia 12 
 
Total places a primer curs 
 

 
24 
 

 
Els repetidors es comptaran a part de les 12 places. 
 
 
 
 
ANNEX II AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DE  L’OFERTA DE PLACES DE LES ESCOLES 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE (ESAD, CSD, EESA/CPD I ESTAE) PER AL CURS ACADÈMIC 2019-
2020 
 
ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC/CONSERVATORI PROFESSIONAL DE DANSA 
(EESA/CPD) 
 
Les places vacants per curs i especialitat que es poden ofertar per al curs acadèmic 2019-20, són les 
següents: 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes * 
Interpretació: 
Text 
Musical 
Físic / Visual 

 
12/14 
7/10 
12/14 

Total Interpretació 36 
Total Direcció i Dramatúrgia 12  
Total Escenografia  12  
 
Total places a primer curs 
 

 
60 
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CURS ESPECIALITAT PLACES

1r  Dansa clàssica 10 

1r  Dansa contemporània  10 

1r  Dansa espanyola 10 
2n Dansa clàssica 3 
2n Dansa contemporània  5 

2n Dansa espanyola 1 

3r Dansa clàssica 1 
3r Dansa contemporània  2 
3r Dansa espanyola 5 
4t Dansa clàssica 3 

4t Dansa contemporània  0 
4t Dansa espanyola 0 
5è Dansa clàssica 0 
5è Dansa contemporània  0 
5è Dansa espanyola 5 
6è Dansa clàssica 8 
6è Dansa contemporània  2 
6è Dansa espanyola 9 

 
 
*Es  prioritzaran  les  ràtios  de  l’ESO,  30  per  classe  amb  l’escreix  permès  segons  el  que  estableix  el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
ANNEX III AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DE  L’OFERTA DE PLACES DE LES ESCOLES 
DE L’INSTITUT DEL TEATRE (ESAD, CSD, EESA/CPD I ESTAE) PER AL CURS ACADÈMIC 2019-
2020 
 
ESCOLA SUPERIOR DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE (ESTAE) 
 
Per al curs 2019-2020, l’oferta de places és: 

 
FI:   Primer curs: 24 places 
 Segon curs: 24 places 

Alumnes per especialitat: (Luminotècnia, Maquinària Escènica, So): 8, (màxim 12) 
 
 
FC:  Segons demandes de professionals del sector o oferta pròpia de l’IT, supeditada a 

l’aprovació dels corresponents contractes o convenis i a la seva viabilitat econòmica. 
(Cursos totalment autofinançats segons tarifa de preus públics per als ensenyaments no 
reglats de l’IT)”   
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14. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació 
del  “Fons documental d’en Josep Montanyès i Moliner”. 

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, orientada a l’acceptació d’una donació. 

 

En Josep Montanyès i Moliner  va ser director de teatre i televisió, actor, professor i gestor 
teatral. Va ser un dels primers alumnes de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (E.A.D.A.G.), 
creador de la cooperativa teatral d’amateurs Grup d’Estudis Teatrals d’Horta (G.E.T.H.), 
cofundador del Teatre de l’Escorpí i altres iniciatives teatrals, com el Teatre Estable, i director 
de l'Institut del Teatre i del Teatre Lliure. 
 
La Sra. María Martínez i Vendrell és la vídua d’en Josep Montanyès que juntament amb els 
seus fills, Sra. Laia Montanyès i Martínez i Sr. Arnau Montanyès i Martínez, tenen la 
voluntat de donar el fons documental d’en Josep Montanyès a l’Institut del Teatre. 
 
El fons objecte de la donació conté: documentació (programes de mà, fotografies, retalls de 
premsa i correspondència – amb alguns detalls d’escenografia o comptabilitat)  sobre grups 
teatrals i, principalment, de les obres en que ha participat en Josep Montanyès, fins al moment 
en què inicia la seva etapa al Teatre Lliure. També hi ha una quantitat destacable de 
publicacions i programes de mà estrangers. 
El MAE està interessat en incorporar als seus fons la documentació esmentada donat el seu 
valor documental i artístic. 
 
El valor del fons no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca pel 
seu valor artístic i històric. 
 
Condicions de la donació 
 
La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió. 
 
Els donants podran ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres 
obres, documents i elements escenogràfics. 
 
L’Institut del Teatre destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per 
realitzar la feina d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, 
que es tractaran seguint els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa 
tècnica de referència del centre.  
 
Obligacions  

 
- L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats al fons del Museu de 
les Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors 
i del públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals.  
 
- L’Institut del Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, 
facilitant la consulta al propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no 
comercial sol·licitades per tercers.  
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- L’Institut del Teatre es compromet a difondre i a possibilitar el préstec de la col·lecció a 
altres institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives 
i activitats culturals similars relacionades amb la companyia, d’acord amb la normativa per al 
préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
- Els donant es reserven la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en 
cas que ho necessiti per a la reposició d’un espectacle o per a alguna exposició, sense que 
això impliqui revocació de la donació, 
 
- Els donants es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comportin. 
Durant el període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. 
 
- En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de 
la següent manera “Fons Josep Montanyès i Moliner”. 
 
- Els donants, en condició de titulars dels drets de propietat intel·lectual, autoritzen a l’Institut 
del Teatre a efectuar qualsevol acte de reproducció, distribució i  comunicació pública, inclosa 
la seva digitalització i la posada a disposició d’imatges a través d’Internet, tant a interès o 
iniciativa pròpia, com a favor d’altres administracions públiques o persones privades que ho 
sol·licitin, per usos de caràcter acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas puguin 
ser cedits a tercers per finalitats comercials. En conseqüència, els donants es reserven els 
drets d’explotació de les seves obres per a la resta d’usos diferents als esmentats. Aquesta 
cessió de drets té una duració il·limitada en el temps, fins que aquests esdevinguin en domini 
públic, i un abast territorial mundial. En qualsevol cas, el donatari assumeix l’obligació de 
respectar i fer respectar els drets morals dels donants, especialment el de reconeixement de 
l’autoria. Els  donants garanteix l’exercici pacífic dels drets cedits.  
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“En Josep Montanyès i Moliner (Horta, Barcelona, 25 d'octubre de 1937 – 10 de novembre de 2002) va 
ser director de teatre i televisió, actor, professor i gestor teatral. Va ser un dels primers alumnes de 
l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (E.A.D.A.G.), creador de la cooperativa teatral d’amateurs Grup 
d’Estudis Teatrals d’Horta (G.E.T.H.), cofundador del Teatre de l’Escorpí i altres iniciatives teatrals, com el 
Teatre Estable, i director de l'Institut del Teatre i del Teatre Lliure.  
 
La Sra. María Martínez i Vendrell és la vídua d’en Josep Montanyès que juntament amb els seus fills, Sra. 
Sra. Laia Montanyès i Martínez i Sr. Arnau Montanyès i Martínez, tenen la voluntat de donar el fons 
documental d’en Josep Montanyès a l’Institut del Teatre per tal que, donada la seva condició d’entitat 
acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del públic en general. 
El valor del fons no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca pel seu valor 
artístic i històric.  
 
Els donants que tenen la condició de propietaris del fons, tenen capacitat d’obrar suficient per a disposar 
dels objectes donats i poder de disposició sobre aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi 
Civil Català.  
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D’altra banda, el Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (d’ara 
endavant MAE), és el  Centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i 
aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada (textos, programes 
de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits…), donar suport a la docència i la recerca que s’imparteix 
als diferents centres docents de l'Institut del Teatre, difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i 
d'arxiu, i donar resposta a les demandes d’informació sobre les arts escèniques catalanes. El seu fons 
està integrat per importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, 
d’indumentària, de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions per Internet (a través del portal Escena Digital) i a través d’exposicions 
temporals. 
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist els articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes a favor de l’Institut. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació del “Fons documental d’en Josep Montanyès i Moliner” a favor de l’Institut 
del Teatre que es formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a 
continuació:  

 
“CONTRACTE DE DONACIÓ DE MARÍA MARTÍNEZ I FILLS D’EN JOSEP MONTANYÈS DEL 
“ FONS DOCUMENTAL D’EN JOSEP MONTANYÈS I MOLINER” A FAVOR DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, en condició de donants, la Sra. María Martínez i Vendrell  amb NIF 36881331A, la 
Sra. Laia Montanyès i Martínez amb NIF 46338417H i Sr. Arnau Montanyès i Martínez  amb NIF   
46355427P, amb  domicili a l’avinguda de Roma 139  pral. 1ª,   08011  Barcelona,   propietaris 
d’un fons documental de Josep Montanyès  fruit de la seva trajectòria artística.  
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per l’Excm. Sr Marc Castells i Berzosa, President de 
l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, assistida pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17 de juliol de 2018), amb domicili a la 
Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i declaren no 
trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la normativa vigent. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I. Josep Montanyès i Moliner (Horta, Barcelona, 25 d'octubre de 1937 – 10 de novembre de 
2002) va ser director de teatre i televisió, actor, professor i gestor teatral. Va ser un dels 
primers alumnes de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (E.A.D.A.G.), creador de la 
cooperativa teatral d’amateurs Grup d’Estudis Teatrals d’Horta (G.E.T.H.), cofundador del 
Teatre de l’Escorpí i altres iniciatives teatrals, com el Teatre Estable, i director de l'Institut 
del Teatre i del Teatre Lliure.  
 

II. Els donants són propietaris del fons, i per tant, en aquesta condició, tenen capacitat 
d’obrar suficient per a disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre aquests, 
d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La seva voluntat és donar 
aquest fons al donatari per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, 
sigui difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del públic en general.  

 
III. El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (MAE) 

és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i aplega 
dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada 
(textos, programes de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits, etc.), donar suport a 
la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut del Teatre, i 
difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. El seu fons està integrat per 
importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, d’indumentària, 
de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions a través del portal web Escena Digital i a través d’exposicions 
temporals.  

 
IV. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està interessat en 

incorporar aquesta donació a les col·leccions del Museu de les Arts Escèniques (MAE), 
afavorint així  la preservació i divulgació dels documents.  
 

V. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents Estatuts de 
l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  

 
Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, les parts han convingut signar 
el present document que s’articula mitjançant els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del contracte. 
 
L’objecte d’aquesta donació respon a documentació (programes de mà, fotografies, retalls de 
premsa i correspondència – amb alguns detalls d’escenografia o comptabilitat)  sobre grups 
teatrals i, principalment, de les obres en que ha participat en Josep Montanyès, fins al moment en 
què inicia la seva etapa al Teatre Lliure. També hi ha una quantitat destacable de publicacions i 
programes de mà estrangers. En inventari annex a aquest contracte es detalla el contingut de la 
donació.  
 
Els donants cedeixen  a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com 
a donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
Els donants podran ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres, 
documents i elements escenogràfics. Amb la finalitat de formalitzar aquestes ampliacions, les 
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parts signaran les corresponents addendes al present contracte, el qual els serà plenament 
d’aplicació.  
 
Segon. Caràcter de la donació. 
 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes 
propietat del donant. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de 
reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el donant declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats per a fer donació 
dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb les prescripcions del Codi Civil i Llei 
5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap 
condició, càrrega ni gravamen onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut 
del Teatre.  
 
Tercer. Tractament del fons.  
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la feina 
d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es tractaran seguint 
els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del 
centre.  
 
Quart. Obligacions.  
 
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu de les 
Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del 
públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals. L’Institut del 
Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades de part dels document, facilitant la 
consulta al propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial 
sol·licitades per tercers.  
 
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec dels documents altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars relacionades amb  Josep Montanyès, d’acord amb la normativa per al 
préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de la 
següent manera “Fons Josep Montanyès i Moliner”.  
 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del 
present document.  
 
Sisè. Retirada temporal. 
 
Els donants es reserven la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas 
que ho necessitin per la reposició d’un espectacle o alguna exposició, sense que això impliqui 
revocació de la donació, d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit hauran 
de sol·licitar la cessió temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la 
relació detallada dels elements sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració 
del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
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Els donants es faran càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. Durant el 
període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució de les peces 
serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè.- Drets de propietat intel·lectual.   
 
En relació als béns donats, els donants, en condició de titulars dels drets de propietat 
intel·lectual, autoritzen a l’Institut del Teatre a efectuar qualsevol acte de reproducció, distribució i  
comunicació pública, inclosa la seva digitalització i la posada a disposició d’imatges a través 
d’Internet, tant a interès o iniciativa pròpia, com a favor d’altres administracions públiques o 
persones privades que ho sol·licitin, per usos de caràcter acadèmic, cultural i d’investigació, 
sense que en cap cas puguin ser cedits a tercers per finalitats comercials. En conseqüència, els 
donants es reserven els drets d’explotació de les seves obres per a la resta d’usos diferents als 
esmentats. Aquesta cessió de drets té una duració il·limitada en el temps, fins que aquests 
esdevinguin en domini públic, i un abast territorial mundial. En qualsevol cas, el donatari 
assumeix l’obligació de respectar i fer respectar els drets morals dels donants, especialment el de 
reconeixement de l’autoria. Els  donants garanteix l’exercici pacífic dels drets cedits.  
 
Respecte a les obres quina titularitat de drets l’ostenten terceres persones, ja que els  donants 
només  són propietaris del suport material de l’obra, no disposant d’una cessió específica dels 
drets de propietat intel·lectual per part dels seus autors, l’Institut del Teatre gestionarà l’obtenció 
de les autoritzacions necessàries per part dels seus titulars, d’acord amb el que preveu la vigent 
llei de Propietat Intel·lectual.  
 
Vuitè. Valoració de la donació. 
 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor artístic i històric.  
 
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, 
catalogació i conservació de les obres.  
 
Novè. Resolució del contracte. 
 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les causes 
establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir l’acció revocatòria 
corresponent.  
 
Desè. Legislació d’aplicació. 
 
Serà d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  als 
articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 5/2006 de 10 
de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, així com la resta de 
normativa d’aplicació.  
 
Onzè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de bona fe 
contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document. Així 
mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no obstant, si no fos possible arribar a 
una solució negociada internament, les desavinences que s’originin com a conseqüència de la 
interpretació del present contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se 
sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
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I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data indicats.  
 
ANNEX - INVENTARI  DONACIÓ D’EN JOSEP MONTANYÈS 
 
ACTIVITAT PERSONAL i CORRESPONDÈNCIA, ARTICLES: 
 
Documentació personal: 6 sobres amb les agendes personals i un sobre amb un Planning.  
 
ACTIVITAT PROFESSIONAL 
 
Activitat escènica com a intèrpret: 7 sobres amb programes de mà, fotografies, premsa, i 
invitacions.  
 
Activitat escènica com a director: 103 sobres que contenen programes de mà, fotografies de 
diversos espectacles, premsa, 19 guions, partitures musicals, 14 cartells, oratòries, figurins de 
Puigserver, dietaris de diferents representacions, detalls d’escena i pressupostos.  
 
Activitat professional escènica a títol de comitè artístic: 5 sobres amb programes de mà, detalls 
d’escena, fotografies, invitacions, premsa i guions amb anotacions.  
 
ACTIVITAT DOCENT  
 
1 sobre amb correspondència i premsa.  
Col·laboracions en mitjans de comunicació: cartes i enquestes 
Col·laboracions en col·laboracions en congressos i conferències: ponència  
Activitat associativa, social i política: 2 sobres amb documents del G.E.T.H. 
1 sobre amb correspondència  
Biblioteca i arxiu: 2 sobres amb retalls de premsa 
Biblioteca i arxiu: 5 sobres amb programes de mà i altres” 

 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Sra. María Martínez i Vendrell, a la  Sra. Laia Montanyès i 
Martínez i al Sr. Arnau Montanyès i Martínez, tot agraint la donació, així com al Centre de Documentació i 
Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  
 
 
 
15. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació 

del  “Fons Joan Baixas – La Claca”.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, orientada a l’acceptació d’una donació. 

 

En Joan Francesc Baixas i Arias és un pintor, director d’escena i titellaire reconegut a tot el 
món gràcies especialment a la seva tasca amb la companyia La Claca, que va cofundar l'agost 
de 1968, i a la realització d’espectacles i performances d’intens contingut visual, basats en la 
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pintura en directe, l’animació d’objectes i la projecció d’imatges, que expliquen petites històries 
contemporànies. 
 
El Sr. Baixas és propietari de la documentació artística, econòmica, legal i logística al voltant 
del funcionament de la companyia La Claca, els seus espectacles i l’activitat individual artística 
i docent d’en Joan Baixas. 
 
El fons objecte de la donació conté: documentació artística, econòmica, legal i logística al 
voltant del funcionament de la companyia La Claca, els seus espectacles i l’activitat individual 
artística i docent de Joan Baixas. Per exemple, correspondència, contractes, cobraments, etc.  
A més, hi trobem guions, anotacions i esbossos manuscrits, programes de mà, cartells, 
fotografies, etc. En general, és un recull complert de la documentació generada al voltant de 
l’activitat creativa de Joan Baixas i la companyia La Claca. 
El MAE està interessat en incorporar al seu fons la col·lecció esmentada donat el seu valor 
documental i artístic. 
 
El valor del fons no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca pel 
seu valor artístic i històric. 
 
Condicions de la donació 
 
El donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
El donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres, 
documents i elements escenogràfics. 
 
La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió. 
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la 
feina d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es 
tractaran seguint els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de 
referència del centre.  
 
Obligacions  

 
- L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats al fons del Museu de 
les Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors 
i del públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals.  
 
- L’Institut del Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, 
facilitant la consulta al propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no 
comercial sol·licitades per tercers.  
 
- L’Institut del Teatre es compromet a difondre i a possibilitar el préstec de la col·lecció a 
altres institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives 
i activitats culturals similars relacionades amb la companyia, d’acord amb la normativa per al 
préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
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- La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en 
cas que ho necessiti per a la reposició d’un espectacle o per a alguna exposició, sense que 
això impliqui revocació de la donació, 
 
- El donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comportin. Durant 
el període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. 
 
- El donant es reserva els drets d’explotació de la seva obra per a la resta d’usos diferents 
als previstos al present contracte (reproducció, distribució i  comunicació pública, inclosa la 
seva digitalització i la posada a disposició d’imatges a través d’Internet, tant a interès o 
iniciativa pròpia, com a favor d’altres administracions públiques o persones privades que ho 
sol·licitin, per a usos de caràcter acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas 
puguin ser cedits a tercers per a finalitats comercials).  
 
- El donant només és propietària del suport material de l’obra, no disposant d’una cessió 
específica dels drets de propietat intel·lectual per part dels seus autors. L’Institut del Teatre 
gestionarà l’obtenció de les autoritzacions necessàries per part dels seus titulars. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“En Joan Francesc Baixas i Arias (Barcelona, 4 de novembre de 1946) és un pintor, director d’escena i 
titellaire reconegut a tot el món gràcies especialment a la seva tasca amb la companyia La Claca, que va 
cofundar l'agost de 1968, i a la realització d’espectacles i performances d’intens contingut visual, basats 
en la pintura en directe, l’animació d’objectes i la projecció d’imatges, que expliquen petites històries 
contemporànies. 
 
El Sr. Baixas és propietari de la documentació artística, econòmica, legal i logística al voltant del 
funcionament de la companyia La Claca, els seus espectacles i l’activitat individual artística i docent d’en 
Joan Baixas. 
 
La Claca, o Putxinel·lis Claca o Teatre de La Claca, 1968-1989, va ser un grup de teatre independent, en 
català i compromès políticament, dels que van sorgir a Catalunya als anys 70 del segle XX. La companyia 
teatral va ser creada pels artistes Teresa Calafell i Joan Baixas l'octubre de 1967, oficialment l’agost de 
1968, amb la intenció de seguir, en certa mesura, la tradició titellaire catalana. Junts van desenvolupar el 
teatre de titelles com un espai de creació on conjugar els seus diferents interessos artístics: les arts 
plàstiques, la poesia i el mim. 
 
El Sr. Baixas té la voluntat de donar el fons documental descrit a l’Institut del Teatre per tal que, donada la 
seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del 
públic en general. 
 
El valor del fons no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca pel seu valor 
artístic i històric.  
 
El donant que té la condició de propietari del fons, té capacitat d’obrar suficient per a disposar dels 
objectes donats i poder de disposició sobre aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil 
Català.  
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D’altra banda, el Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (d’ara 
endavant MAE), és el  Centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i 
aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada (textos, programes 
de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits…), donar suport a la docència i la recerca que s’imparteix 
als diferents centres docents de l'Institut del Teatre, difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i 
d'arxiu, i donar resposta a les demandes d’informació sobre les arts escèniques catalanes. El seu fons 
està integrat per importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, 
d’indumentària, de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions per Internet (a través del portal Escena Digital) i a través d’exposicions 
temporals. 
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist els articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes a favor de l’Institut. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients. 

 
Segon.- ACCEPTAR la donació del “Fons Joan Baixas – La Claca” a favor de l’Institut del Teatre que es 
formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a continuació:  

 
“CONTRACTE DE DONACIÓ DEL FONS DOCUMENTAL DE LA CLACA I DE  JOAN BAIXAS  
A FAVOR DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
REUNITS 
 
D’una part, en condició de donant, el Sr. Joan Francesc Baixas  Arias amb NIF  46307839F  amb 
domicili a l’Urbanització Boscos del Montnegre, carrer Soler de Vilardell 177 de Sant Celoni 
(08470), és propietari d’un fons documental fruit de la seva trajectòria artística.  
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per l’Excm. Sr Marc Castells i Berzosa, President de 
l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, assistida pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17 de juliol de 2018), amb domicili a la 
Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i declaren no 
trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la normativa vigent. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

VI. Joan Francesc Baixas i Arias (Barcelona, 4 de novembre de 1946) és un pintor, director 
d’escena i titellaire reconegut a tot el món gràcies especialment a la seva tasca amb la 
companyia La Claca, que va cofundar l'agost de 1968, i a la realització d’espectacles i 
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performances d’intens contingut visual, basats en la pintura en directe, l’animació 
d’objectes i la projecció d’imatges, que expliquen petites històries contemporànies. 
 
La Claca, o Putxinel·lis Claca o Teatre de La Claca, 1968-1989, va ser un grup de teatre 
independent, en català i compromès políticament, dels que van sorgir a Catalunya als 
anys 70 del segle XX. La companyia teatral va ser creada pels artistes Teresa Calafell i 
Joan Baixas l'octubre de 1967, oficialment l’agost de 1968, amb la intenció de seguir, en 
certa mesura, la tradició titellaire catalana. Junts van desenvolupar el teatre de titelles com 
un espai de creació on conjugar els seus diferents interessos artístics: les arts plàstiques, 
la poesia i el mim. 
 

VII. El donant és propietari del fons, i per tant, en aquesta condició, té capacitat d’obrar 
suficient per a disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre aquests, d’acord 
amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La seva voluntat és donar aquest 
fons al donatari per tal que, donada la seva condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui 
difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del públic en general.  
 

VIII. El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (MAE) 
és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i aplega 
dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada 
(textos, programes de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits, etc.), donar suport a 
la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut del Teatre, i 
difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. El seu fons està integrat per 
importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, d’indumentària, 
de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions a través del portal web Escena Digital i a través d’exposicions 
temporals.  

 
IX. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està interessat en 

incorporar aquesta donació a les col·leccions del Museu de les Arts Escèniques (MAE), 
afavorint així  la preservació i divulgació dels documents.  
 

X. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents Estatuts de 
l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  

 
Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, les parts han convingut signar 
el present document que s’articula mitjançant els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del contracte. 
 
L’objecte d’aquesta donació respon a documentació artística, econòmica, legal i logística al 
voltant del funcionament de la companyia La Claca, els seus espectacles i l’activitat individual 
artística i docent de Joan Baixas. Per exemple, correspondència, contractes, cobraments, etc.  A 
més, hi trobem guions, anotacions i esbossos manuscrits, programes de mà, cartells, fotografies, 
etc. En general, és un recull complert de la documentació generada al voltant de l’activitat 
creativa de Joan Baixas i la companyia La Claca. 
 
El donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
El donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres, 
documents i elements escenogràfics. Amb la finalitat de formalitzar aquestes ampliacions, les 
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parts signaran les corresponents addendes al present contracte, el qual els serà plenament 
d’aplicació.  
 
Segon. Caràcter de la donació. 
 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes 
propietat del donant. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de 
reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el donant declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats per a fer donació 
dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb les prescripcions del Codi Civil i Llei 
5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap 
condició, càrrega ni gravamen onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut 
del Teatre.  
 
Tercer. Tractament del fons.  
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la feina 
d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es tractaran seguint 
els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del 
centre.  
 
Quart. Obligacions.  
 
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu de les 
Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del 
públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals. L’Institut del 
Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, facilitant la consulta al 
propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial sol·licitades 
per tercers.  
L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de la col·lecció a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars relacionades amb la companyia, d’acord amb la normativa per al 
préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de la 
següent manera “Fons Joan Baixas – La Claca”.  
 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del 
present document.  
 
Sisè. Retirada temporal. 
 
El donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas que 
ho necessiti per la reposició d’un espectacle o alguna exposició, sense que això impliqui 
revocació de la donació, d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit haurà 
de sol·licitar la cessió temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la 
relació detallada dels elements sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració 
del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
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El donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. Durant el 
període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució de les peces 
serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè.- Drets de propietat intel·lectual.   
 
En relació als béns donats, el donant, en condició de titulars dels drets de propietat intel·lectual, 
autoritza l’Institut del Teatre a efectuar qualsevol acte de reproducció, distribució i  comunicació 
pública, inclosa la seva digitalització i la posada a disposició d’imatges a través d’Internet, tant a 
interès o iniciativa pròpia, com a favor d’altres administracions públiques o persones privades que 
ho sol·licitin, per usos de caràcter acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas 
puguin ser cedits a tercers per finalitats comercials. En conseqüència, el donant es reserva els 
drets d’explotació de la seva obra per a la resta d’usos diferents als esmentats. Aquesta cessió 
de drets té una duració il·limitada en el temps, fins que aquests esdevinguin en domini públic, i un 
abast territorial mundial. En qualsevol cas, el donatari assumeix l’obligació de respectar i fer 
respectar els drets morals del donant, especialment el de reconeixement de l’autoria. El  donant 
garanteix l’exercici pacífic dels drets cedits.  
 
Respecte a les obres quina titularitat de drets l’ostenten terceres persones, ja que el donant 
només  és propietàri del suport material de l’obra, no disposant d’una cessió específica dels drets 
de propietat intel·lectual per part dels seus autors, l’Institut del Teatre gestionarà l’obtenció de les 
autoritzacions necessàries per part dels seus titulars, d’acord amb el que preveu la vigent llei de 
Propietat Intel·lectual.  
 
Vuitè. Valoració de la donació. 
 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor artístic i històric.  
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, 
catalogació i conservació de les obres.  
 
Novè. Resolució del contracte. 
 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les causes 
establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir l’acció revocatòria 
corresponent.  
 
Desè. Legislació d’aplicació. 
 
Serà d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  als 
articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 5/2006 de 10 
de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, així com la resta de 
normativa d’aplicació.  
 
Onzè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de bona fe 
contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document. Així 
mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no obstant, si no fos possible arribar a 
una solució negociada internament, les desavinences que s’originin com a conseqüència de la 
interpretació del present contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se 
sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data indicats.  
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ANNEX - INVENTARI  DONACIÓ JOAN BAIXAS 
 
ACTIVITAT PERSONAL  I PERSONAL 
 
Un sobre amb el seu passaport i el recordatori funerari de Teresa Calafell. 
 
ACTIVITAT CREATIVA 
 
Un sobre amb obres literàries  i un sobre amb assajos i informes i 40 audiovisuals.  
 
ACTIVITAT PROFESSIONAL 
 
Com activitat escènica: La claca (1968-1988):  

‐ Obres dramàtiques  ( 2 caixes) 
‐ Documentació dels Espectacles 

o Les aventures de Pinotxo ) 
o N’Espardenyeta 
o Calaix de sastre  
o Tirant lo Blanc  
o Xupinel·lilaca  
o El conte de les aigües  
o Rondalles, contes i cançons  
o El drac del castell dels moros  
o En Pere sense por  
o Mori el Merma  
o La flor romanial  
o Antologia (Conté: 13 anys de fer el Putxinel·li)  
o Peixos Abissals (Conté: En Joan de l’Ós, L’espasa blava)  
o Les Aventures d’Hèrcules a l’Atlàntida 
o Carpa / Amanita Circus) 
o Laberint ( 
o El món a l’inrevés) 
o Clacabaret  

 
‐ Més enllà del teatre: Exposicions (10 docs), Accions, col·laboracions, encàrrecs, etc. 

(57 docs), Col·laboracions TV  (19 docs), Formació-docència (8 docs).  
‐  

‐ Documentació logística, legal i/o econòmica: Documentació promocional , Projectes, 
Programacions, resums, informes, actes de reunió, etc. Documentació membres i 
col·laboradors, Contractes i cobraments), Drets d’autor SGAE, Subvencions Gestió 
econòmica  

 
Sobres sobre Joan Baixas, més enllà de La Claca 
 

Espectacles 
‐ 5 Lorcas 5 (Escena del Teniente coronel de la Guardia Civil)  
‐ Arbre Tremolant (conté: Marree)) 
‐ Terra prenyada  
‐ Mapamundi  
‐ El paseo de Buster Keaton  
‐ La Música Pintada ) 
‐ Adiós siglo XX, Antonio  
‐ El Teatre de les Formes  
‐ Zoè, innocència criminal ( 
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‐ Altres projectes  
 

Col·laboració en espectacles (direcció, autoria, interpretació, etc.) (31 documents) 
Direcció artística, disseny d’esdeveniments, etc. (194 documents) 
Col·laboració en: Cinema i TV (2 documents), mitjans de comunicació i publicacions (5  
5 documents de premsa  
 

Com activitat docent: 5 sobres amb documentació del institut del teatre i  altres 
 
ACTIVITAT ASSOCIATIVA  : 17 documents 
RECONEIXEMENT I CRÍTICA  : 26 documents 
BIBLIOTECA I ARXIUS   :Un sobre amb programes de mà, 80 cartells (1969-2010), entrevistes. 
Altres: programes de mà diversos, premsa, correspondència, col·laboracions i fotografies.  
 
En total,  el fons conté  aprox de 2000 documents sobre Joan Baixas i La Claca.  
Distribuïts en 60 caixes d’arxiu i apart hi ha 80 cartells “ 
 

Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords al Sr. Joan Francesc Baixas  Arias, tot agraint la donació, així com al 
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  
 
 
 
16. Dictamen que proposa aprovar l’expedient per a l’acceptació de la donació 

del  “Fons Josep M. Benet i Jornet”.  
 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, orientada a l’acceptació d’una donació. 

 

En Josep Maria Benet i Jornet és un dramaturg i guionista català considerat un dels 
renovadors del teatre català. Va ser alumne de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual (E.A.D.A.G.), 
on va coincidir amb Josep Montanyés i Fabià Puigserver entre d’altres. També va ser professor 
de literatura dramàtica a l’Institut del Teatre. 
 
La Sra. Carlota Benet i Cros és la tutora legal del seu pare (Josep Ma. Benet i Jornet) i és 
propietària d’un fons format principalment per llibres, cartells, fotografies i premis, i per tant, en 
aquesta condició, té capacitat d’obrar suficient per a disposar dels objectes donats i poder de 
disposició sobre aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. 
 
El fons objecte de la donació conté: llibres de l’àmbit teatral que formaven part de la  
biblioteca personal d’en Josep Maria Benet i Jornet que estan dedicats o que la biblioteca no té 
en els seus fons, i documentació - especialment, fotografies, cartells i premis-  sobre la 
trajectòria del dramaturg des dels seus inicis fins la seva retirada. 
El MAE està interessat en incorporar als seus fons la col·lecció esmentada donat el seu valor 
documental i artístic. 
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El valor del fons no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca pel 
seu valor artístic i històric. 
 
Condicions de la donació 
 
La donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
La donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres, 
documents i elements escenogràfics. 
 
La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de reversió. 
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la 
feina d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es 
tractaran seguint els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de 
referència del centre.  
 
Obligacions  

 
- L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats al fons del Museu de 
les Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors 
i del públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals.  
 
- L’Institut del Teatre posarà a disposició del públic imatges digitalitzades dels béns, 
facilitant la consulta al propi centre i a la web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no 
comercial sol·licitades per tercers.  
 
- L’Institut del Teatre es compromet a difondre i a possibilitar el préstec de la col·lecció a 
altres institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives 
i activitats culturals similars relacionades amb la companyia, d’acord amb la normativa per al 
préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
- La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en 
cas que ho necessiti per a la reposició d’un espectacle o per a alguna exposició, sense que 
això impliqui revocació de la donació, 
 
- La donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comportin. Durant 
el període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. 
 
- La donant es reserva els drets d’explotació de la seva obra per a la resta d’usos diferents 
als previstos al present contracte (reproducció, distribució i  comunicació pública, inclosa la 
seva digitalització i la posada a disposició d’imatges a través d’Internet, tant a interès o 
iniciativa pròpia, com a favor d’altres administracions públiques o persones privades que ho 
sol·licitin, per a usos de caràcter acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas 
puguin ser cedits a tercers per a finalitats comercials).  
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- La  donant només és propietària del suport material de l’obra, no disposant d’una cessió 
específica dels drets de propietat intel·lectual per part dels seus autors. L’Institut del Teatre 
gestionarà l’obtenció de les autoritzacions necessàries per part dels seus titulars. 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“En Josep Maria Benet i Jornet (Barcelona, 20 de juny de 1940) és un dramaturg i guionista català 
considerat un dels renovadors del teatre català. Va ser alumne de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual 
(E.A.D.A.G.), on va coincidir amb Josep Montanyés i Fabià Puigserver entre d’altres. També va ser 
professor de literatura dramàtica a l’Institut del Teatre. 
 
La Sra. Carlota Benet i Cros és la tutora legal del seu pare (Josep Ma. Benet i Jornet) i és propietària d’un 
fons format principalment per llibres, cartells, fotografies i premis, i per tant, en aquesta condició, té 
capacitat d’obrar suficient per a disposar dels objectes donats i poder de disposició sobre aquests, d’acord 
amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català.  
La voluntat de la Sra. Benet és donar el fons del seu pare a l’Institut del Teatre per tal que, donada la seva 
condició d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del públic 
en general. 
 
El valor del fons no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó que destaca pel seu valor 
artístic i històric.  
 
D’altra banda, el Centre de documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (d’ara 
endavant MAE), és el  Centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i 
aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada (textos, programes 
de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits…), donar suport a la docència i la recerca que s’imparteix 
als diferents centres docents de l'Institut del Teatre, difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i 
d'arxiu, i donar resposta a les demandes d’informació sobre les arts escèniques catalanes. El seu fons 
està integrat per importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, 
d’indumentària, de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions per Internet (a través del portal Escena Digital) i a través d’exposicions 
temporals. 
 
Vist el que es disposa sobre aquest acte jurídic en els articles 618 i següents del Codi Civil. 
 
Vist els articles 531-7 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu als drets reals. 
 
Vist el que disposa l’article 12, lletres i) dels Estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern en matèria d’acceptació de donacions, herències i deixes a favor de l’Institut. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General i del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’expedient relatiu a l’acceptació de la donació, amb la incorporació de tots els 
documents escaients. 
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Segon.- ACCEPTAR la donació del “Fons Josep M. Benet i Jornet”  a favor de l’Institut del Teatre que es 
formalitzarà entre les dues parts, mitjançant la minuta del contracte que es transcriu a continuació:  
 

 
“CONTRACTE DE DONACIÓ DE CARLOTA BENET CROS A FAVOR DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
D’una part, la SRA. CARLOTA BENET CROS amb NIF 47710010Y,  domicili a  carrer Nadal 
Meroles num 13 6è 2na, 25008 Lleida, en condició de tutora legal del seu pare, Josep M Benet i 
Jornet, propietari d’un fons bibliogràfic i documental fruit de la seva trajectòria artística. 
 
D’altra part, en condició de donatari, L’INSTITUT DEL TEATRE, organisme autònom de la 
Diputació de Barcelona, representat per l’Excm. Sr.  Marc Castells i Berzosa, President de 
l’Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, Institut del Teatre, assistit pel Sr. Francesc 
Bartoll i Huerta, secretari delegat, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la Corporació de data 12 de juliol de 2018 (BOPB de 17 de juliol de 2018), amb domicili a la 
Plaça Margarida Xirgu, s/n de Barcelona i NIF P-5800024-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present contracte i declaren no 
trobar-se en cap de les situacions de prohibició per contractar previstes per la normativa vigent. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
 

I. Josep Maria Benet i Jornet (Barcelona, 20 de juny de 1940) és un dramaturg i guionista català 
considerat un dels renovadors del teatre català. Va ser alumne de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 
Gual (E.A.D.A.G.), on va coincidir amb Josep Montanyés i Fabià Puigserver entre d’altres. 
També va ser professor de literatura dramàtica a l’Institut del Teatre.  
 

II. La donant actua en condició de tutora legal del seu pare, que és propietari  d’un fons 
format principalment per llibres, cartells, fotografies i premis , i per tant, en aquesta 
condició, té capacitat d’obrar suficient per a disposar dels objectes donats i poder de 
disposició sobre aquests, d’acord amb el que preveu l’art. 531-10 del Codi Civil Català. La 
seva voluntat és donar aquest fons al donatari per tal que, donada la seva condició 
d’entitat acadèmica i cultural, sigui difós i posat a disposició d’investigadors, alumnes i del 
públic en general.  
 

III. El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre (MAE) 
és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques catalanes i aplega 
dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu. Els seus objectius principals són preservar la 
memòria de les arts escèniques de Catalunya recollint tota la documentació associada 
(textos, programes de mà, esbossos escenogràfics, figurins, vestits, etc.), donar suport a 
la docència i la recerca que s’imparteix als centres docents de l'Institut del Teatre, i 
difondre i preservar els fons bibliogràfics, museístics i d'arxiu. El seu fons està integrat per 
importants col·leccions d’escenografia i figurins, de titelles, de fotografies, d’indumentària, 
de cartells, de dibuixos, entre d’altres. El museu, actualment sense exposició permanent, 
difon les seves col·leccions a través del portal web Escena Digital i a través d’exposicions 
temporals.  

 
IV. Donat l’interès i el valor artístic i testimonial del fons, l’Institut del Teatre està interessat en 

incorporar aquesta donació a les col·leccions del Centre de Documentació i Museu de les 
Arts Escèniques (MAE), afavorint així  la preservació i divulgació dels documents.  
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V. Aquest contracte ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre 
de data .........................., òrgan competent segons art. 12.i dels vigents Estatuts de 
l’Institut del Teatre, i per tant, s’autoritza la seva formalització.  

 
Que per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, les parts han convingut signar 
el present document que s’articula mitjançant els següents 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte del contracte. 
 
L’objecte d’aquesta donació respon a llibres de l’àmbit teatral que formaven part de la  biblioteca 
personal d’en Josep Maria Benet i Jornet que estan dedicats o que la biblioteca no té en els seus 
fons, i documentació - especialment, fotografies, cartells i premis-  sobre la trajectòria del 
dramaturg des dels seus inicis fins la seva retirada. En inventari annex a aquest contracte es 
detalla el contingut de la donació.  
 
La donant cedeix a favor del donatari, que l’accepta en aquest acte, el conjunt del fons com a 
donació gratuïta de béns propietat de l'oferent. 
 
La donant podrà ampliar en el futur la donació efectuada, amb la incorporació d’altres obres i 
documents. Amb la finalitat de formalitzar aquestes ampliacions, les parts signaran les 
corresponents addendes al present contracte, el qual els serà plenament d’aplicació. 
  
Segon. Caràcter de la donació. 
 
L’Institut del Teatre accepta l’oferiment d’aquests béns com a donació pura i simple d’objectes 
propietat del donant. La donació s’efectua amb caràcter gratuït, indefinit i sense possibilitat de 
reversió. 
 
Als efectes previstos a l’article 35 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, el donant declaren que són els legals propietaris de la 
totalitat dels objectes que integren la donació i que estan plenament capacitats per a fer donació 
dels béns i per a l’atorgament d’aquest acte, d’acord amb les prescripcions del Codi Civil i Llei 
5/2006, de 10 de maig i Llibre Cinquè de Catalunya,  i que els béns no estan subjectes a cap 
condició, càrrega ni gravamen onerós, garantint per tant la pacífica propietat per part de l’Institut 
del Teatre.  
 
Tercer. Tractament del fons.  
 
El donatari destinarà els recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per realitzar la feina 
d’inventari, catalogació i conservació dels elements que integren el fons, que es tractaran seguint 
els procediments, tècniques i protocols establerts en la normativa tècnica de referència del 
centre.  
 
Quart. Obligacions.  
 
L’Institut del Teatre assumeix l’obligació d’integrar els béns donats en el fons del Museu de les 
Arts Escèniques, conservar-los i difondre’ls per facilitar la consulta pública d’investigadors i del 
públic en general, prioritzant els usos de caràcter acadèmic, d’investigació i culturals. L’Institut del 
Teatre posarà, a mesura que els recursos humans i econòmics ho permetin, a disposició del 
públic imatges digitalitzades dels béns i documents , facilitant la consulta al propi centre i a la 
web corporativa, i autoritzarà les reproduccions d’ús no comercial sol·licitades per tercers.  
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L’Institut del Teatre es compromet a difondre i possibilitar el préstec de la col·lecció a altres 
institucions museístiques i culturals rellevants, que programin exposicions, retrospectives i 
activitats culturals similars relacionades amb la companyia, d’acord amb la normativa per al 
préstec temporal de documents de les col·leccions del MAE.  
 
En qualsevol activitat de difusió de les obres donades es farà constar la seva procedència de la 
següent manera “Fons Josep M. Benet i Jornet”.  
 
Cinquè. Lliurament de la col·lecció. 
 
Els béns integrants de la donació es lliuraran a l’Institut del Teatre a partir de la signatura del 
present document.  
 
Sisè. Retirada temporal. 
 
La donant es reserva la possibilitat de retirar temporalment part dels elements cedits, en cas que 
ho necessiti per la reposició d’un espectacle o alguna exposició, sense que això impliqui 
revocació de la donació, d’acord amb l’article 531-20 del Codi Civil Català. En tal supòsit haurà 
de sol·licitar la cessió temporal al MAE, amb una antelació mínima d’un mes i per escrit, amb la 
relació detallada dels elements sol·licitats, descripció de les dades bàsiques de l’activitat, duració 
del préstec, i dates previstes de recollida i devolució.  
 
La donant es farà càrrec de totes les despeses que la retirada i devolució comporti. Durant el 
període de retirada temporal l’Institut del Teatre no es farà càrrec de les despeses de 
conservació dels béns. En qualsevol cas, tant la retirada temporal com la devolució de les peces 
serà formalitzada mitjançant document signat per les parts. 
 
Setè.- Drets de propietat intel·lectual.   
 
En relació als béns donats, la donant, com a tutora legal del seu pare, pot gestionar els els drets 
de propietat intel·lectual de Josep M. Benet i Jornet, autoritza l’Institut del Teatre a efectuar 
qualsevol acte de reproducció, distribució i  comunicació pública, inclosa la seva digitalització i la 
posada a disposició d’imatges a través d’Internet, tant a interès o iniciativa pròpia, com a favor 
d’altres administracions públiques o persones privades que ho sol·licitin, per usos de caràcter 
acadèmic, cultural i d’investigació, sense que en cap cas puguin ser cedits a tercers per finalitats 
comercials. En conseqüència, la donant es reserva els drets d’explotació de l’ obra del seu pare  
per a la resta d’usos diferents als esmentats. Aquesta cessió de drets té una duració il·limitada en 
el temps, fins que aquests esdevinguin en domini públic, i un abast territorial mundial. En 
qualsevol cas, el donatari assumeix l’obligació de respectar i fer respectar els drets morals del 
donant, especialment el de reconeixement de l’autoria. La  donant garanteix l’exercici pacífic dels 
drets cedits.  
 
Respecte a les obres quina titularitat de drets l’ostenten terceres persones, ja que Josep M Benet 
i Jornet  només  és propietari del suport material de l’obra, no disposant d’una cessió específica 
dels drets de propietat intel·lectual per part dels seus autors, l’Institut del Teatre gestionarà 
l’obtenció de les autoritzacions necessàries per part dels seus titulars, d’acord amb el que preveu 
la vigent llei de Propietat Intel·lectual. 
  
Vuitè. Valoració de la donació. 
 
El valor del fons que rep el donatari no es fonamenta en un paràmetre econòmic rellevant, sinó 
que destaca pel seu valor artístic i històric.  
El donatari assumirà el cost dels recursos tècnics i humans necessaris per realitzar l’inventari, 
catalogació i conservació de les obres.  
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Novè. Resolució del contracte. 
 
El present contracte té caràcter irreversible. Tan sols en el supòsit que es donin les causes 
establertes a l’article 531-15 del Codi Civil Català, el donant podrà exercir l’acció revocatòria 
corresponent.  
 
Desè. Legislació d’aplicació. 
 
Serà d’aplicació al present contracte les disposicions relatives a la donació establertes  als 
articles 531-7 i següents del Llibre cinquè del Codi Civil Català, aprovat per la Llei 5/2006 de 10 
de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, així com la resta de 
normativa d’aplicació.  
 
Onzè. Bona fe, controvèrsies i fur aplicable. 
 
Les parts contractants s’obliguen a complir i executar aquest contracte sota el principi de bona fe 
contractual a fi d’aconseguir els objectius exposats als antecedents d’aquest document. Així 
mateix, les parts es comprometen a intentar resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que 
pogués sorgir en el compliment del present contracte. Això no obstant, si no fos possible arribar a 
una solució negociada internament, les desavinences que s’originin com a conseqüència de la 
interpretació del present contracte o de l’execució de les obligacions que se’n derivin, se 
sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data indicats.  
 
ANNEX - INVENTARI  DONACIÓ JOSEP M. BENET I JORNET 
 
19 documents sobre premis i reconeixements i 23 premis físics.  
73  sèries de fotografies sobre espectacles 
90 cartells  
1180 llibres  
5 esbossos escenogràfics i 2 figurins “ 

 
Tercer.- DISPOSAR que l’arxiu objecte d’aquesta donació serà incorporat a l’inventari de l’Institut del 
Teatre. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a la Sra. Carlota Benet Cros, tot agraint la donació, així com al Centre 
de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre. 
 
Cinquè.- FACULTAR a la Direcció General de l’Institut del Teatre per a realitzar els actes administratius 
necessaris que es puguin derivar d’aquesta donació.”  
 
 
 
17. Dictamen que proposa informar favorablement i sotmetre a l’òrgan 

competent de la Diputació de Barcelona la proposta d’aprovació de la 
rectificació de l’inventari de l’Organisme Autònom Institut del Teatre a 31 de 
desembre de 2018. 

 
El President dona la paraula al Gerent, senyor Jordi Roig, per tal que exposi els 
antecedents de l’expedient, relatiu a informar i sotmetre la proposta d’aprovació de la 
rectificació d’inventari a 31/12/18. 
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Segons l’apartat 4 de l’article 222 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, els organismes autònoms locals 
han de fer inventaris separats de llurs béns i drets, la còpia dels quals s’ha d’adjuntar com 
a annex a l’inventari general dels ens locals. 
 
L’article 103 del Decret Legislatiu 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, obliga a la verificació de la rectificació anual 
de l’inventari, reflectint les incidències de tota mena de béns i drets enregistrades durant 
l’exercici. 
 
Els corresponents annexos al dictamen contenen, respectivament: 
 
- El resum d’operacions de l’exercici 
- L’informe anual de rectificació per classificació dels béns 
- L’informe anual de rectificació per comptes afectats pels moviments 
- L’informe anual de rectificació per llibre, epígraf i subepígraf 
- El resum per classificacions 
- El resum per comptes de l’immobilitzat 
- El resum per situacions patrimonials 
 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Atès que l’article 222 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i 
de Règim Local de Catalunya, assenyala l’obligatorietat dels ens locals de portar un inventari, així com 
de realitzar la seva actualització continuada, sense perjudici de la seva rectificació i comprovació, que 
s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la Corporació, en el segon.  
 
Atès que, segons l’apartat 4 de l’esmentat article, els organismes autònoms locals han de fer inventaris 
separats de llurs béns i drets, la còpia dels quals s’ha d’adjuntar com a annex a l’inventari general de 
l’ens locals. 
 
Atès que, segons l’apartat 3 de l’esmentat article, correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, la 
rectificació i la comprovació de l’inventari. 
 
Vist el que assenyala l’article 103 del Decret Legislatiu 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, que obliga a la verificació de la rectificació anual de 
l’inventari, reflectint les incidències de tota mena de béns i drets enregistrades durant l’exercici. 
 
Vist que segons l’esmentat Reglament en el seu article 105.2 assenyala, pel que fa als organismes 
autònoms, que correspon a les assemblees i òrgans de govern d’aquests organismes, l’aprovació, 
rectificació i comprovació del seu inventari general, com a pas previ per a elevar-lo pel president de 
l’ens al Ple de la Corporació per a la seva aprovació definitiva. 
Vista l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s’aprova 
la Instrucció del model normal de comptabilitat local, que estableix que les entitats públiques hauran de 
comptar amb un inventari de béns i drets que, de conformitat amb la legislació patrimonial, detalli de 
forma individual els diversos elements que té enregistrats a la comptabilitat. 
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Atès que l’Inventari General l’ha d’autoritzar el Secretari de la Corporació amb el vist i plau de la 
Presidenta i correspon al Ple de la Corporació la seva aprovació definitiva, de la qual se n’ha de 
trametre una còpia amb les seves rectificacions, si escau, al  Departament de Governació de 
Generalitat, segons el que estableix l’article 105, apartats 1 i 3, del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, i l’article 145 del text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vistos els annexos d’Informe anual de rectificació de l’Inventari per comptes, informe anual de 
rectificació per classificació, informe anual de rectificació per llibre, epígraf i subepígraf, resum per 
situacions patrimonials, resum per classificacions i resum per comptes d’immobilitzat. 
 
Per tot això, i a proposta del Gerent de l'Institut del Teatre, previ l'informe de la Intervenció Delegada, 
s'eleva a la Junta de Govern l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT I SOTMETRE a l’òrgan competent la Diputació de Barcelona 
la proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari de l’Organisme Autònom Institut del Teatre a 31 
de desembre de 2018, per un import net de 16.274.180,70€ 
 
Segon.- DONAR trasllat a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona i a la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona dels anteriors acords als efectes de la seva tramitació.” 
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18. Dictamen que proposa modificar els criteris per a la contractació 

d’especialistes de reconegut prestigi o professional que realitzin 
col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire professional en el 
marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre.  

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, relativa a la modificació de criteris per 
contractar especialistes de gran prestigi. 
 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en data 18 de setembre de 2018 es van 
aprovar els criteris per a la contractació d’especialistes de reconegut prestigi o 
professional que realitzin col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire 
professional en el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre. 
 
Les activitats identificades per poder contractar aquests tipus d’especialistes eren: 
 
- Realització de Tallers de 4rt Curs de l’ESAD fins a un màxim de 200 hores lectives-  
- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus.  
- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus.  
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa i Convidats de Repertori i pràctica escènica del 
Conservatori professional de Dansa 
 
Ara, treballant en la proposta de Pla d’Ordenació Acadèmica per al curs 2019-20 s’ha 
considerat la necessitat d’introduir una nova activitat que serà susceptible de contractar a 
personal de gran prestigi o professional i és la següent: 
 

- Per impartir matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades 
dels actuals plans d’estudis de les escoles superiors. 

 
La proposta doncs, és introduir una nova activitats als criteris aprovats i, per tant, un cop 
introduïda s’ha es proposa aprovar el text refós. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“En data 9 de novembre de 2017 la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona va emetre l’actualització de la nota mitjançant la qual es donaven les bases definidores per 
poder contractar els professionals especialistes de reconegut prestigi acadèmic i professional. 
 
En base a la nota abans esmentada, per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en 
sessió ordinària de 18 de setembre de 2018 (núm. Registre 127/2018) es van aprovar els criteris per a la 
contractació d’especialistes de reconegut prestigi o professional que realitzin col·laboracions docents o 
prestacions de serveis de caire professional en el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del 
Teatre. 
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Vist en els treballs previs per a l’aprovació dels criteris que han de servir per a la configuració del Pla 
d’Ordenació Acadèmica (POA) del curs 2019-20, s’ha observat la necessitat d’incloure una nova activitat 
en la què serà possible la contractació de personal especialista de gran prestigi o professional que 
repercutirà de forma positiva en la formació acadèmica dels alumnes, en concret, en el supòsit següent: 
 

 Per impartir matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades dels actuals plans 
d’estudis de les escoles. 

 
En conseqüència d’aquests motius, es proposa modificar els criteris per a la contractació d’especialistes 
de reconegut prestigi o professional que realitzin col·laboracions docents o prestacions de serveis de caire 
professional en el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del Teatre.  
 
Per tot això, i a proposta de la Directora General i del Gerent de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de 
Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR, d’acord amb els motius adduïts a la part expositiva d’aquest dictamen,  els criteris 
per a la contractació d’especialistes de reconegut prestigi o professional que realitzin col·laboracions 
docents o prestacions de serveis de caire professional en el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de 
l’Institut del Teatre, aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de 
18 de setembre de 2018 (núm. Registre 127/2018) en el sentit d’introduir un nou supòsit en el qual es 
possible la contractació de professionals de gran prestigi, en concret: 
 

 Per impartir matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades dels actuals plans 
d’estudis de les escoles. 

 
Segon.- APROVAR, un cop introduïda la modificació del punt anterior, el text refós dels criteris per a la 
contractació d’especialistes de reconegut prestigi o professional que realitzin col·laboracions docents o 
prestacions de serveis de caire professional en el marc del Pla d’Ordenació Acadèmica de l’Institut del 
Teatre i que es detallen a continuació: 
 
 ACTIVITATS EN LES QUE ES PODEN CONTRACTAR PERSONAL ESPECIALISTA DE GRAN 

PRESTIGI O PROFESSIONAL 
 

- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus.  
- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus.  
- Convidats del Postgrau d’IT Dansa i Convidats de Repertori i pràctica escènica del 

Conservatori professional de Dansa. 
- Per impartir matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades dels 

actuals plans d’estudis de les escoles superiors. 
 

 CARACTERÍSTIQUES DELS SUPÒSITS EN QUÈ ES PODRAN CONTRACTAR PERSONAL 
ESPECIALISTA DE GRAN PRESTIGI O PROFESSIONAL 
 

- Es tractarà d’una prestació d’activitats docents amb caire puntuals i esporàdic, la 
necessitat de les quals ve determinada per circumstàncies variables (en molts dels 
casos, per la demanda acadèmica de cada curs). Per tant, no és una prestació 
permanent que determini les necessitats de recursos humans –docents- de 
l’organització, sinó esporàdica i variable depenent de les circumstàncies que concorren 
per a cada exercici. 

- Aquestes col·laboracions, malgrat el seu contingut docent o acadèmic, no tenen 
assignada cap tipus de responsabilitat pròpia de les tasques assignades al personal 
docent de plantilla (no tindran responsabilitats d’avaluació, ni de materials curriculars, 
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tutoria o de confecció o desenvolupament de plans d’estudis). Els professionals que les 
prestin no tindran una relació acadèmica o docent amb les Escoles de l’Institut. 

- Els professionals que desenvolupin aquestes activitats ho faran amb plena autonomia 
en el sentit que no resten subjectes com el personal docent de plantilla o temporal, a 
l’àmbit d’organització ni de direcció de l’Institut.  

- El criteri d’elecció d’aquests professionals, i d’acord amb el contingut de la prestació que 
es pretén satisfer, es basa en l’especialització i mèrits acadèmics i/o professionals 
prèviament acreditats i reconeguts.  

- La prestació d’aquests serveis professionals en no integrar l’estructura organitzativa 
acadèmica ni per tant, la dotació de recursos humans necessaris –no precisa 
l’existència de plaça o lloc- pel funcionament ordinari dels centres, no genera cap tipus 
de vincle administratiu o laboral amb l’Institut.  

- Les durades d’aquests encàrrecs oscil·laran entre les 35 i les 200 hores. 
- El cost econòmic de cada encàrrec no excedirà en cap cas la quantia màxima del 

contracte menor vigent en la legislació reguladora de la contractació del sector públic.   
 
Les notes definidores d’aquests tipus d’encàrrec o prestacions de serveis professionals fan que 
no es puguin encabir dins del règim propi de l’ocupació pública en no constituir cap dels  supòsits 
que donen lloc a les diferents tipologies de personal al servei de les administracions públiques.  
 

 En conseqüència, l’enquadrament jurídic d’aquests supòsits s’ha de cercar en l’àmbit de 
la regulació de la contractació pública, d’acord amb l’article 17  de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017). 

 
L’article 15 del Reial Decret núm. 303/2010, de 15 de març, que estableix els requisits 
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la Llei Orgànica 
2/2006, d’Educació, al regular els requisits per exercir la docència en els ensenyaments 
artístics professionals permet de manera excepcional, que per determinades matèries es 
pugui incorporar personal docent -especialistes i/o professionals- no necessàriament 
titulats, que ostentin la necessària qualificació professional i desenvolupin la seva 
activitat en l’àmbit laboral, de conformitat amb les necessitats del sistema educatiu, 
permetent que dita incorporació es realitzi en règim laboral o administratiu, d’acord amb 
la normativa que resulti d’aplicació. 

 
 En relació a la limitació de la quantia dels contractes especificada des de l’Institut, es 

prendrà com a referència la quantia màxima fixada a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicat al BOE 272, de 9 de novembre de 2017), 
en concret, per als contractes de serveis serà com a màxim de 15.000,00€. La tramitació 
de l’expedient de contractació exigirà l’informe de l’òrgan de contractació motivant la 
necessitat del contracte i la corresponent resolució administrativa quan així procedeixi 
d’acord a les bases d’execució del pressupost. 
 
Pel que fa a aquests contractes, que la normativa de contractació pública exigeix que es 
realitzin amb persones físiques, resulta interessat l’informe 19/2002 de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, aclareix que les expressions 
genèriques “seminarios, coloquios, meses redondas, conferencias, col·laboracions o 
cualquier otro tipo similar de actividad” permeten considerar inclosos en les mateixes els 
“cursos”, sense que aquests, per a l’aplicació del precepte, hagin de tenir per objecte la 
formació o el perfeccionament del personal al servei de l’Administració.  
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 D’acord amb l’exposat i en ser d’aplicació el règim de contractació administrativa en lloc 
del de funció pública, la selecció d’aquests professionals no resta sotmesa als principis i 
regles generals que regulen l’accés a la funció pública –igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat dels processos-. D’altra banda, també resten exempts de les normes de 
contractació pública respecte de la preparació i adjudicació dels contractes, tanmateix 
s’haurà d’estar a la resta d’aspectes referents a les justificacions o acreditacions en la 
normativa sobre contractació del sector públic vigent en cada moment.  

 
Atenent a la pròpia naturalesa excepcional i especialització requerides per la prestació 
d’aquestes activitats, és evident que l’organització, en aquest cas, l’Institut, gaudeix d’un 
ampli marge de discrecionalitat alhora de decidir qui ha de ser el candidat escollit. 
Aquest ampli marge de discrecionalitat no pot esdevenir arbitrarietat, és per això que es 
considera adient en ares a objectivar aquest procés d’elecció, si més no tenint en 
compte que es tracta d’institucions públiques, formalitzar els següents tràmits: 

 
a. Amb caràcter previ a la designació, el centre haurà d’identificar clarament i 

d’acord amb el POA, l’objecte de l’encàrrec, així com la seva necessitat, 
especificant en base a dita identificació quins són els mèrits i les acreditacions 
professionals a valorar (concretar l’especialització i experiència acadèmica o 
professionals reconegudes) per a l’elecció del professional.   
 

b. En la designació, caldrà motivar de manera expressa, l’elecció  especificant 
quins han estat els aspectes acreditats i valorats, d’acord amb la identificació 
prèvia de l’activitat. L’elecció s’haurà de basar sempre en aquests paràmetres 
identificats prèviament (punt a.).    

 
 Altra aspecte a tenir en compte, ve donat per l’aplicació del règim d’incompatibilitats de 

les administracions públiques en aquells supòsits en que l’encàrrec en qüestió pugui 
recaure en  personal extern que alhora sigui personal al servei de les AP. El tipus 
d’activitat objecte de l’encàrrec és constitutiu dels supòsits d’activitat exempta del règim 
d’incompatibilitats d’acord amb l’article 19, de la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les Administracions Públiques. Tanmateix, aquest és un aspecte 
que correspon a l’administració a la qual aquest personal pugui estar adscrit, en cap 
cas, l’ha de resoldre l’institut.   

 
 Finalment existeixen uns supòsits que permetrien donar resposta a aquestes necessitats 

acadèmiques amb les dotacions de mitjans personals existents. Així, quan l’encàrrec o 
prestació acadèmica, es dugui a terme mitjançant l’assignació de determinats rols i 
tasques –així es refereix, en el cas de la direcció i coordinació de Màsters i Postgraus- a 
personal docent de plantilla, aquesta assignació haurà de formar part del contingut propi 
del lloc de treball docent, sense que en cap cas, pugui comportar modificació de les 
condicions de treball, traduïble en un increment de la jornada o de la retribució que el 
lloc tingui assignades d’acord amb la seva definició funcional. En conseqüència, serà 
requisit necessari per poder realitzar aquesta assignació de rol que el perfil i contingut 
funcional del lloc docent en qüestió ho permeti.” 
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19. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels criteris i directrius per a 
l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 
2019-20, de les Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre.   

 
El President dona la paraula a la Directora General, senyora Magda Puyo, per tal que 
exposi els antecedents de la proposta, relativa a la modificació de criteris i directrius 
per a l’elaboració del POA del curs 2019-20. 
 
La Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en data 22 de gener de 2019 es va 
aprovar els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al 
curs acadèmic 2019-2020, de les Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre. 
 
En el decurs dels treballs previs al Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) del curs 2019, s’ha 
observat la necessitat d’introduir diversos aspectes acadèmics i laborals que facilitin la gestió i 
planificació del POA, en concret, es proposa modificar el document en el sentit següent:  
 

a) Introduir uns criteris reguladors per aquells docents que hagin sol·licitat la descàrrega 
lectiva per tenir més de 55 anys amb les condicions següents: 

 No podran acumular la descàrrega lectiva per tenir la condició de major de 55 
anys amb altres descàrregues amb motiu d’exercir un càrrec acadèmic. 

 En cas que deixi el càrrec acadèmic durant el curs 2019-20, es podrà acollir a 
la reducció lectiva per tenir la condició de major de 55 anys per les hores 
equivalents fins a acabar el curs, i caldrà assignar-li una tasca per cobrir 
aquestes hores.  

 En cas que el docent titular no recuperi la seva lectivitat, acollint-se a la 
descàrrega de majors de 55 anys, el seu substitut o substituts hauran de 
modificar el seu contracte atès que ha canviat el motiu de la substitució, però 
conservaran la mateixa tipologia de professorat que serà interí substitut. 

 Les assignatures que el docent laboral fix deixi d’impartir a l’aula per acollir-se a 
la descàrrega de majors de 55 anys, s’assignaran preferentment a personal de 
plantilla, però en cas que sigui impossible, es podrà contractar docent amb la 
tipologia de titular substitut. 

 
b) Adjuntar criteris acadèmics relatius a altres serveis vinculats a la docència, en concret: 

 
 Per al servei d’atenció al gimnàs 
 Per al servei de fisioteràpia i Gyrotonic 
 Per al servei de sastreria 

 
c) Introduir criteris per al personal laboral fix i interí fins a provisió que sol·licitin una 

reducció lectiva per interès particular, amb les condicions següents: 
 

 El personal laboral fix podrà sol·licitar com a màxim 75% de reducció de 
l’assignació lectiva corresponent a la seva jornada laboral tipus. 

 El personal laboral interí fins a provisió podrà sol·licitar, sense perdre la seva 
condició d’interí amb provisió,  com a màxim 67% de l’assignació lectiva 
corresponent a la seva jornada laboral tipus, sempre que mantingui un 33% de 
la seva assignació lectiva en formació bàsica i obligatòries d’itineraris a les 
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Escoles Superiors o assignatures obligatòries, optatives a l’ESO, o 
assignatures programades per l’escola dins la bossa d’hores de la seva 
disposició a l’EESA/CPD i ESTAE. 

 S’establirà un calendari per sol·licitar dites reduccions, que serà comunicat pels 
mitjans de comunicació habituals. 

 
La proposta és doncs elevar a l’aprovació de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre les 
modificacions detallades anteriorment, les quals s’introduiran en el document íntegre de criteris 
i directrius per a l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2019-
2020, de les Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre. 
 
 
La Junta de Govern aprova per unanimitat el dictamen de la Presidència i adopta els 
acords següents: 
 
“Per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre adoptat en sessió ordinària de data 22 de gener 
de 2019 (núm. Registre 3/2019) es va aprovar els criteris i directrius per a l’elaboració del POA (Pla 
d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2019-2020, de les Escoles  i Centres de l’Institut del Teatre. 
 
D’acord amb aquests paràmetres, les Escoles de l’Institut del Teatre estan treballant en les propostes per 
a les assignacions lectives del personal vinculat a la docència, horaris, espais, etc. que en el seu conjunt 
han de configurar el Pla d’Ordenació Acadèmica per al curs 2019-20. 
 
En el decurs d’aquest treballs previs, s’ha observat la necessitat d’introduir diversos aspectes acadèmics i 
laborals que facilitin la gestió i planificació del POA, en concret, es proposar modificar el document en el 
sentit següent:  
 

d) Introduir uns criteris reguladors per aquells docents que hagin sol·licitat la descàrrega lectiva per 
tenir més de 55 anys amb les condicions següents: 

 No podran acumular la descàrrega lectiva per tenir la condició de major de 55 anys amb 
altres descàrregues amb motiu d’exercir un càrrec acadèmic. 

 En cas que deixi el càrrec acadèmic durant el curs 2019-20, es podrà acollir a la 
reducció lectiva per tenir la condició de major de 55 anys per les hores equivalents fins a 
acabar el curs, i caldrà assignar-li una tasca per cobrir aquestes hores.  

 En cas que el docent titular no recuperi la seva lectivitat, acollint-se a la descàrrega de 
majors de 55 anys, el seu substitut o substituts hauran de modificar el seu contracte 
atès que ha canviat el motiu de la substitució, però conservaran la mateixa tipologia de 
professorat que serà interí substitut. 

 Les assignatures que el docent laboral fix deixi d’impartir a l’aula per acollir-se a la 
descàrrega de majors de 55 anys, s’assignaran preferentment a personal de plantilla, 
però en cas que sigui impossible, es podrà contractar docent amb la tipologia de titular 
substitut. 

 
e) Adjuntar criteris acadèmics relatius a altres serveis vinculats a la docència, en concret: 

 
 Per al servei d’atenció al gimnàs 
 Per al servei de fisioteràpia i Gyrotonic 
 Per al servei de sastreria 

 
f) Introduir criteris per al personal laboral fix i interí fins a provisió que sol·licitin una reducció lectiva 

per interès particular, amb les condicions següents: 
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 El personal laboral fix podrà sol·licitar com a màxim 75% de reducció de l’assignació 
lectiva corresponent a la seva jornada laboral tipus. 

 El personal laboral interí fins a provisió podrà sol·licitar, sense perdre la seva condició 
d’interí amb provisió,  com a màxim 67% de l’assignació lectiva corresponent a la seva 
jornada laboral tipus, sempre que mantingui un 33% de la seva assignació lectiva en 
formació bàsica i obligatòries d’itineraris a les Escoles Superiors o assignatures 
obligatòries, optatives a l’ESO, o assignatures programades per l’escola dins la bossa 
d’hores de la seva disposició a l’EESA/CPD i ESTAE. 

 S’establirà un calendari per sol·licitar dites reduccions, que serà comunicat pels mitjans 
de comunicació habituals. 

 
La proposta és doncs elevar a l’aprovació de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre les modificacions 
detallades anteriorment, les quals s’introduiran en el document íntegre de criteris i directrius per a 
l’elaboració del POA (Pla d’Ordenació Acadèmica) per al curs acadèmic 2019-2020, de les Escoles  i 
Centres de l’Institut del Teatre. 
 
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de l’Institut del Teatre, s’eleva a la Junta de Govern, per a 
la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR els criteris i directrius per a l’elaboració del Pla d’Ordenació Acadèmica (POA) del 
curs acadèmic 2019-2020 de les Escoles i Centres de l’Institut del Teatre, en base a les argumentacions 
adduïdes en la part expositiva d’aquest dictamen, introduint les modificacions que es detallen tot seguit: 
 

a) Introduir uns criteris reguladors per aquells docents que hagin sol·licitat la descàrrega lectiva per 
tenir més de 55 anys amb les condicions següents: 

 No podran acumular la descàrrega lectiva per tenir la condició de major de 55 anys amb 
altres descàrregues amb motiu d’exercir un càrrec acadèmic. 

 En cas que deixi el càrrec acadèmic durant el curs acadèmic 2019-20, es podrà acollir a 
la reducció lectiva per tenir la condició de major de 55 anys per les hores equivalents 
fins a acabar el curs, i caldrà assignar-li una tasca per cobrir aquestes hores.  

 En cas que el docent titular no recuperi la seva lectivitat, acollint-se a la descàrrega de 
majors de 55 anys, el seu substitut o substituts hauran de modificar el seu contracte en 
canviar el motiu de la substitució, però conservaran la mateixa tipologia de professorat 
que serà interí substitut. 

 Les assignatures que el docent laboral fix deixi d’impartir a l’aula per acollir-se a la 
descàrrega de majors de 55 anys, s’assignaran preferentment a personal de plantilla, 
però en cas que sigui impossible, es podrà contractar docent amb la tipologia de titular 
substitut. 

 
b) Adjuntar criteris acadèmics relatius a altres serveis vinculats a la docència, en concret: 

 
 Per al servei d’atenció al gimnàs 
 Per al servei de fisioteràpia i Gyrotonic 
 Per al servei de sastreria 

 
c) Introduir criteris per al personal laboral fix i interí fins a provisió que sol·licitin una reducció lectiva 

per interès particular, amb les condicions següents: 
 

 El personal laboral fix podrà sol·licitar com a màxim 75% de reducció de l’assignació 
lectiva corresponent a la seva jornada laboral tipus. 

 El personal laboral interí fins a provisió podrà sol·licitar, sense perdre la seva condició 
d’interí amb provisió,  com a màxim 67% de l’assignació lectiva corresponent a la seva 
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jornada laboral tipus, sempre que mantingui un 33% de la seva assignació lectiva en 
formació bàsica i obligatòries d’itineraris a les Escoles Superiors o assignatures 
obligatòries, optatives a l’ESO, o assignatures programades per l’escola dins la bossa 
d’hores de la seva disposició a l’EESA/CPD i ESTAE. 

 S’establirà un calendari per sol·licitar dites reduccions. 
 
Segon.- APROVAR el document refós dels criteris i directrius per a l’elaboració del Pla d’Ordenació 
Acadèmica (POA) del curs acadèmic 2019-2020 de les Escoles i Centres de l’Institut del Teatre, amb 
aquestes modificacions introduïdes, els quals es recullen en el document annex. 
 
Tercer.- DISPOSAR que aquests criteris i directrius tindran efectes sobre l’elaboració del POA i 
començaran a aplicar-se a partir del curs acadèmic 2019-20 de l’Institut del Teatre, condicionat a 
l’aprovació, per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, dels efectes econòmics que se’n derivin.  
 
Quart.- FACULTAR a la Direcció General i al Gerent per al desplegament i efectiva aplicació dels 
presents acords. 
 
 
ANNEX AL DICTAMEN REFERIT A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS CRITERIS I 
DIRECTRIUS PER A L’ELABORACIÓ DEL POA (PLA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA) PER 
AL CURS ACADÈMIC 2019-2020, DE LES ESCOLES  I CENTRES DE L’INSTITUT DEL 
TEATRE  
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CRITERIS I DIRECTRIUS LABORALS I NORMATIUS PER A L’ASSIGNACIÓ DE 
LECTIVITAT I SUPORT A LA DOCÈNCIA 
 

I. PROFESSORAT / SUPORT DOCENT DE PLANTILLA 
 
S’identifiquen les següents tipologies: 
 
 

I.1. Professorat Titular 
 
És imprescindible assignar la totalitat de la jornada lectiva al professorat segons la tipologia indicada al 
document de l’Organització Laboral Acadèmica (OLA ) amb el màxim d’assignatures obligatòries 
possibles segons el perfil del professor/a. 
 

‐ Escoles Superiors: 12 hores lectives setmanals, dins les 35 hores de jornada completa setmanal. 
‐ Escoles de Secundària: 18 hores lectives setmanals, per professorat de CPD, ESTAE i ITDansa, 

i 19 hores lectives setmanals , per professorat de l’ESO i Batxillerat, totes dins les 35 hores de 
jornada completa setmanal. 

 
Règim Contractual 
 
Necessàriament hauran d’ocupar una plaça de plantilla amb contracte laboral fix,  laboral fins a provisió 
reglamentària, funcionari de carrera o funcionari interí fins a provisió reglamentària de l’Institut del Teatre. 

 
I.2. Suport docent 

 
‐ Suport docent d’instrumentistes: 20 hores dins les 35 hores de jornada completa setmanal. 

 
Règim contractual 
 
Els instrumentistes podran ser contractats amb la modalitat de contracte laboral fix, laboral d’interinitat fins 
a provisió o laboral d’obra o servei. 
 
Posteriorment, cal identificar les assignacions de descàrrega lectiva, prèviament autoritzades, indicades al 
quadre de descàrregues lectives que trobareu a continuació:  
 
 
 



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

 

 

TIPUS DESCÀRREGUES LECTIVES 
TERMINI DE PRESENTACIÓ 
SOL·LICITUDS CURS 

Càrrecs acadèmics finals desembre  
18-19 

Encàrrecs acadèmics * 
finals desembre / 2a revisió finals de 
març 

18-19 

Professorat fix major de 55 anys * mitjans de novembre  
18-19 

Reduccions derivades de la conciliació de la 
vida professional i familiar Sense terminis 

  

Permisos sense sou que afectin a la 
confecció del POA Segons normativa vigent 

18-19 

Reduccions de caire personal que afectin a la 
confecció i/o gestió del POA 

Amb una anticipació mínima d’un mes 
abans de la data sol·licitada 

 

Reduccions derivades de la representació 
sindical primera quinzena de març 

18-19 

* En aquests tipus indicats, caldrà identificar i explicitar la tasca que s'assigna a aquesta part de la jornada 
mitjançant la corresponent fitxa o informe. A la fi del curs acadèmic caldrà lliurar a la Coordinació 
Acadèmica el  corresponent informe o memòria sobre la tasca assignada i els seus resultats, indicadors o 
tangibles. 
Caldrà que les Escoles/Unitats corresponents assignin un responsable del seguiment, que en cap cas 
hauria de comportar un augment d’hores al POA. La realització d’aquest seguiment l’haurà de dur a terme 
personal de l’escola/unitat amb responsabilitat de càrrec/encàrrec i dins les hores assignades a tal efecte. 

 
 

Descàrrega lectiva per tenir més de 55 anys amb les condicions següents: 
 No podran acumular la descàrrega lectiva per tenir la condició de major de 55 anys amb altres 

descàrregues amb motiu d’exercir un càrrec acadèmic. 
 En cas que deixi el càrrec acadèmic durant el curs 2019-20, es podrà acollir a la reducció lectiva per 

tenir la condició de major de 55 anys per les hores equivalents fins a acabar el curs, i caldrà assignar-
li una tasca per cobrir aquestes hores.  

 En cas que el docent titular no recuperi la seva lectivitat, acollint-se a la descàrrega de majors de 55 
anys, el seu substitut o substituts hauran de modificar el seu contracte atès que ha canviat el motiu de 
la substitució, però conservaran la mateixa tipologia de professorat que serà interí substitut. 

 Les assignatures que el docent laboral fix deixi d’impartir a l’aula per acollir-se a la descàrrega de 
majors de 55 anys, s’assignaran preferentment a personal de plantilla, però en cas que sigui 
impossible, es podrà contractar docent amb la tipologia de titular substitut. 

 
 

Criteris per al personal laboral fix i interí fins a provisió que sol·licitin una reducció lectiva per 
interès particular, amb les condicions següents: 
 El personal laboral fix podrà sol·licitar com a màxim 75% de reducció de l’assignació lectiva 

corresponent a la seva jornada laboral tipus. 
 El personal laboral interí fins a provisió podrà sol·licitar, sense perdre la seva condició d’interí 

amb provisió,  com a màxim 67% de l’assignació lectiva corresponent a la seva jornada laboral 
tipus, sempre que mantingui un 33% de la seva assignació lectiva en formació bàsica i obligatòries 
d’itineraris a les Escoles Superiors o assignatures obligatòries, optatives a l’ESO, o assignatures 
programades per l’escola dins la bossa d’hores de la seva disposició a l’EESA/CPD i ESTAE. 

 S’establirà un calendari per sol·licitar dites reduccions, que serà comunicat pels mitjans de 
comunicació habituals. 
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Totes aquestes reduccions es computaran en hores lectives, que caldrà descomptar de la jornada 
completa. 
 
En els casos de reduccions o descàrregues no contemplats pels anteriors supòsits, el corresponent 
Departament/Escola haurà d’elaborar un informe justificatiu de la reducció proposada i posteriorment 
haurà de ser autoritzada per Direcció General i/o Gerència. 
 

I.3. Personal interí substitut 
 
Aquesta modalitat contractual està reservada al personal docent que tindrà assignada la substitució de 
la lectivitat de professors titulars als quals ha estat practicada una descàrrega horària d’entre les 
previstes al quadre anterior. També es recorrerà a aquesta modalitat contractual per a la substitució de 
lectivitat en casos de baixa mèdica, pels quals no hi haurà termini per a la presentació de sol·licituds. 
 
La substitució obliga a mantenir les hores contractades fins a l’alta del professor titular, en cas de baixa 
mèdica, o fins a la reincorporació, en el cas dels permisos sense sou, o fins a la recuperació de la totalitat 
de la jornada lectiva, en els professors que deixin de tenir alguna de les reduccions indicades al quadre 
esmentat. 
 
Aquesta vinculació tindrà la vigència d’un curs acadèmic. Per tant, si el titular continua de baixa, permís o 
en exercici de càrrec o encàrrec al començament del proper curs acadèmic, s’hauran de tornar a assignar 
a un substitut les hores esmentades però no necessàriament la mateixa lectivitat (assignatures o crèdits 
concrets) o les mateixes hores d’acompanyament de suport, ni el mateix substitut. 
 

I.4. Personal interí fins a provisió 
 
A l’hora d’assignar la lectivitat, tenen prioritat davant del personal Fora Plantilla (contracte de la modalitat 
obra o servei). En el cas de reassignació entre personal interí, prevaldrà en primer lloc el perfil docent i a 
continuació l’antiguitat acumulada de prestació de serveis a l’Institut del Teatre. 
 
La seva relació contractual i règim retributiu es correspondran amb la jornada assignada, ja sigui reduïda 
o completa. Cal tenir en compte que en, en el cas de reduccions per permisos sense sou, es pot perdre la 
interinitat. 
 
A les Escoles Superiors impartiran assignatures de formació bàsica i obligatòries d’itineraris (que 
constituiran el 33% o més de la lectivitat, respecte de la jornada completa), tot i que, complementàriament 
poden impartir altres tipologies d’assignatures (optatives d’alumne). 
 
A l’EESA/CPD i a l’ESTAE impartiran assignatures obligatòries (que constituiran el 33% o més de la 
lectivitat), tot i que, complementàriament poden impartir altres tipologies d’assignatures (optatives a 
l’E.SO., o assignatures programades per l’escola dins la bossa d’hores de la seva disposició). 
 

II. PROFESSORAT / SUPORT DOCENT FORA DE PLANTILLA 
 
S’identifiquen les següent tipologies: 
 

II.1. Professor Col·laborador  
 

Tal i com reflecteix l’acord de l’Organització Laboral i Acadèmica (O.L.A.), aquesta tipologia docent 
constitueix una part important del personal docent de l’Institut del Teatre, però no forma part de la plantilla 
fixa, com a conseqüència de la variabilitat intrínseca de les assignatures que imparteix.  
 
Impartiran assignatures optatives d’itinerari o de pla d’estudis o unitats formatives, que tindran assignades 
en un nombre que haurà de ser inferior al 33% de la jornada completa tipus), i amb caràcter excepcional 
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algun escreix d’assignatura obligatòria i/o de formació bàsica i/o formació continuada que resti sense 
assignació possible a la plantilla fixa o al personal interí fins a provisió. 
 
També podran impartir matèries, donades de manera intensiva, multidisciplinars o de síntesi (tallers, 
projectes, pràctiques, especificant-se de manera concreta en el POA). 
 
Es formalitzarà contracte d’obra i servei per a un període anual, semestral, o bé per a períodes inferiors, 
coincidint amb el calendari lectiu, vinculat a les assignatures o matèries que s’imparteixin. 
 
El professorat col·laborador dona cobertura al conjunt de serveis dels nivells educatius presents a l’oferta 
de l’Institut del Teatre. Es diferencien del professorat titular en el tipus i característiques de les 
assignatures a impartir i en el fet de no poder assumir determinades responsabilitats acadèmiques i de 
gestió.  
 
Les seves funcions seran les mateixes que les dels professors titulars. 
 
La jornada i distribució de la tasca seran anàlogues a les del Professor Titular, en funció de la tipologia 
d’ensenyaments assignada.  
 
En igualtat de condicions de perfil, s’apliquen criteris d’antiguitat amb altres Professors Col·laboradors. 
 
II.2. Professional Especialitzat:  

 
Són experts o especialistes en diferents àmbits o sectors, amb una experiència professional contrastada i 
comprovable. 
 
Impartiran assignatures optatives en els ensenyaments superiors; unitats formatives, optatives, crèdits 
variables i de síntesi en els ensenyaments secundaris i professionals; i formació inicial específica o 
especialitzada i formació continuada en els ensenyaments no reglats. 
 
També podran impartir matèries, donades de manera intensiva, multidisciplinars o de síntesi (tallers, 
projectes, pràctiques, especificant-se de manera concreta en el POA). 
 
La contractació es farà en funció de les setmanes reals d’exercici de la docència. 
 
II.3. Intèrprets / altres professionals especialitzats:  
 
Per assignar les hores d’interpretació / suport a la docència al personal cal tenir en compte: 
 
S’assignaran fins a un màxim de 15 hores setmanals d’interpretació o de suport a la docència, dins les 27 
hores de jornada completa setmanal. 
 
La seva relació contractual i règim retributiu es correspondran amb la jornada assignada, ja sigui reduïda 
o completa. 
 
Segons estableix l’O.L.A., la rotació dels intèrprets és un factor important per tal d’enriquir els alumnes i 
apropar-los a la realitat de la professió, per la qual cosa la seva relació amb l’Institut serà mitjançant 
contracte d’obra i servei, subjecte a les limitacions previstes per la llei, i prioritzant l’esmentada rotació per 
a cada curs acadèmic. 
 

III. PROFESSORAT CONVIDAT 
 
III.1. Contracte de Serveis Professionals 
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El POA corresponent al curs acadèmic 2019/2020 preveu que determinats supòsits de docència 
requereixen de figures de reconegut prestigi nacional o internacional, el perfil de les quals requereix d’una 
especificitat que la selecció ordinària i concorrent no pot proporcionar. 
 
En aquest sentit, les Direccions de l’ESAD, el CSD, el CPD, el ESTAE i IT Dansa podran proposar que la 
cobertura dels anteriors supòsits es faci mitjançant professionals de reconegut prestigi. 
Independentment de la càrrega d’hores lectives a assignar, aquesta modalitat contractual es limitarà 
únicament als supòsits i restriccions detallats tot seguit: 
 

Casos correctes 

Matèries de Pràctiques, Tècniques i Tecnologies aplicades dels actuals plans 
d’estudis de les escoles: modalitats per a les què es selecciona el perfil d’un 
professional prestigiós i de renom.  

- Direcció i Coordinació de Màsters i Postgraus. Dins l’oferta de l’Institut, alguns 
d’aquests rols seran encomanats a personal de plantilla, però altres seran de 
caràcter extern 

- Lectivitat de determinats mòduls de Màsters i Postgraus 

- Convidats del Postgrau d’IT Dansa 

- Convidats de Repertori i pràctica escènica del Conservatori professional de 
Dansa 

 
 
La lectivitat assignada sota aquesta modalitat de contractació haurà de contemplar les següents 
restriccions: 
 

‐ Tindrà caràcter puntual i esporàdic: això comporta la impossibilitat de reiterar curs rere curs 
aquesta mateixa assignació. 

‐ El titular del contracte no tindrà responsabilitats d’avaluació, ni de confecció o 
desenvolupament de plans d’estudis. 

‐ El titular del contracte no estarà subjecte a la normativa laboral ni retributiva de l’Institut 
‐ El total d’hores de lectivitat i tasques associades a assignar tindrà una limitació màxima de 200 

hores. 
‐ El cost econòmic del contracte no depassarà en cap cas el vigent per al contracte menor. En 

qualsevol cas la limitació serà la del cost econòmic dels honoraris. 
 

o Requisits dels professionals a contractar 
 

‐ Els professionals proposats hauran d’estar en condicions de facturar com a persona física. 
‐ Restaran subjectes al règim de compatibilitat de les administracions públiques:   tot i que 

aquesta activitat que desenvoluparan amb l’IT és susceptible de considerar-se exempta, els 
professionals que treballin també per a una altra administració pública hauran de declarar 
aquesta que fan per compte de l’Institut, a la seva pròpia administració.  

 
o Requisits de la sol·licitud 

 
La Direcció de l’escola o d’IT Dansa que sol·licitin aquesta mena de contractació, hauran d’acompanyar 
l’habitual petició (anàloga a les de POA) d’un Informe que haurà de contenir: 
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a) Definició de l’encàrrec concret: quina docència, per a quins alumnes, de quin centre i 
durant quin període, així com el total d’hores. 

b) Descripció dels mèrits i acreditacions professionals que han estat valorades per  
seleccionar aquesta persona en concret. 

c) Proposta d’honoraris, que s’atindrà als criteris següents: 
 
Es contempla una forquilla de preus/hora en funció dels requeriments professionals, pedagògics i 
d’experiència internacional: 
 
 70€/h: Experiència professional de prestigi 
 80€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 
 90€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic internacionals 

 
o Pressupost i disponibilitat de recursos 

 
Les escoles disposaran, dins del seu pressupost de gestió, d’una partida global per fer front a les 
despeses derivades de la contractació de professorat convidat. Aquestes despeses inclouran tant el 
concepte d’honoraris, com eventualment el de locomocions i/o allotjaments, que s’ajustaran als 
paràmetres establerts mitjançant normativa interna. 
 
III.2. Col·laboració docent 

 
Prenem com a referència normativa l’art 310 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (publicada al BOE núm. 
272, de 9 de novembre de 2017). En aquest sentit, s’utilitzarà la figura de la col·laboració docent per 
tal de donar cobertura a determinades prestacions de serveis docents o associats a la 
docència de forma puntual. 
 
Les casuístiques i supòsits descrits a l’anterior Quadre 6 podran vehicular-se també com a 
col·laboració docent, sempre i quan no depassin el límit de 35 hores lectives totals. 
 
Per a cada curs acadèmic i amb un mateix col·laborador, es podrà establir col·laboracions de fins a 
35 hores/curs amb el següent perfil: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En canvi, no serà adequat utilitzar la figura normativa de l’art. 310 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(publicada al BOE núm. 272, de 9 de novembre de 2017) per a altres conceptes: 

Casos correctes 

- Màsterclass, conferències, ponències, seminaris o similars 

- Ajudanties de tallers, assignatures (vestuari, il·luminació, escenografia... ) 

- Suport a la docència (intèrprets, altres especialistes tècnics – com ara càmeres-, 
... ) 

- Participació en actes institucionals (com ara l’acte d’inauguració de curs) 

- Itineraris formatius de Màsters i Postgraus 
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o Criteris complementaris 
 
- La durada de la col·laboració no pot allargar-se durant tot el curs acadèmic. 
- No ha de generar alta d’usuari (correu electrònic, accés a la xarxa, targeta d’accés als espais, 
etc). 
- No ha d’avaluar alumnes acreditant la corresponent avaluació mitjançant la signatura d’actes. 

 
o Honoraris 
 
Es contempla una forquilla de preus/hora en funció dels requeriments professionals, pedagògics i 
d’experiència internacional: 
 
 70€/h: Experiència professional de prestigi 
 80€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic 
 90€/h: Experiència professional de prestigi i reconeixement pedagògic internacionals 
 
 
L’abonament de la despesa serà amb càrrec al pressupost de les Escoles o Centres Territorials 
(capítol II). El seu tractament econòmic seguirà la pauta d’un preu/hora establert mitjançant la 
normativa aprovada per l’òrgan competent, aplicat a les hores efectivament presencials. 

 
o Requisits de contractació de professorat convidat no resident a l’Estat espanyol 

 
 En el cas que el col·laborador no desitgi que li sigui retingut el tipus general de retenció 

del 24 % de l’IRPF per a no residents, haurà d’aportar: 
 

 Certificat de residència fiscal per evitar la doble imposició (té una vigència d’1 any). No 
es vàlid aportar còpia de la declaració d’Hisenda. 

 
 S’ha de presentar per persones físiques no residents. 

 
CASUÍSTIQUES ESPECÍFIQUES: 
 

IV. DIRECCIONS MUSICALS 
 
Les hores de lectivitat en l’activitat de Direcció musical seran assignades a personal instrumentista que 
reuneixi els requisits següents: 

- Ser personal fix  
- Haver superat el corresponent procés de provisió intern 

 

 Casos incorrectes 

- Substitució derivada d’absències (baixa mèdica, permís, altres). Seria convenient 
utilitzar la fórmula de contracte laboral d’interinitat per substitució 

- Impartició assignatures obligatòries o part d’obligatòries. Es tracta de 
col·laboracions de mesos o curs acadèmic. La fórmula adequada seria la cobertura 
amb professorat de l’Institut o amb contractació laboral externa. 

- Impartició assignatures optatives. Es tracta de col·laboracions de mesos o curs 
acadèmic. La fórmula adequada seria la cobertura amb professorat de l’Institut o 
amb contractació laboral externa. 
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El seu règim retributiu serà, per a les específiques hores de Direcció Musical, mitjançant un tractament 
especial del complement específic. 
 
Recomanacions i indicacions sobre l’assignació de lectivitat i jornada 
 

1. Amb caràcter general, els casos indicats com a “PENDENT”es limitaran a Convidats (que tenen 
una relació de serveis professionals o una col·laboració docent) i a professorat amb relació 
laboral que està pendent del corresponent procés de selecció. 

2. Les dates d’inici de la contractació s’hauran de circumscriure, en la mesura del possible, als dies 
1 i 15 de mes, llevat òbviament de les causes imprevistes. 

3. En lliurar les peticions de contractació de professorat, l’Escola haurà revisat prèviament la 
idoneïtat del perfil del candidat en relació amb els processos de selecció que aquest tingui 
superats. La Secció de Desenvolupament i Processos posarà a disposició la corresponent 
informació actualitzada.  

4. Igualment, respecte de les peticions de contractació o de modificació de contracte, l’Escola haurà 
informat el / la docent de la seva lectivitat i del seu (nou) horari, amb una antelació mínima de 48 
hores en relació amb la data d’efectes.  

5. Els substituts de personal que tingui assignats càrrecs o encàrrecs, amb una lectivitat inferior a 
un semestre, tindran unes dates de contracte vinculades al període concret de l’assignatura o 
assignatures a impartir. 

6. En les tipologies de Professor Col·laborador, i per assignacions de lectivitat intensiva, els 
contractes tindran una durada equivalent al  període concret de l’assignatura o assignatures a 
impartir. 

7. Les peticions de contractació/de modificació de jornada que es realitzin durant el curs tindran una 
antelació mínima de 15 dies naturals. Les derivades de causes sobrevingudes, en la mesura del 
possible, tindran una antelació d’una setmana. Quant a les col·laboracions docents, es tramitaran 
també amb una antelació mínima de 15 dies naturals.  

8. En general, cal reduir el màxim possible les modificacions contractuals derivades de renúncies a 
assignatures, càrrecs o encàrrecs, un cop començat el curs. 

 
 
CRITERIS ACADÈMICS RELATIUS A L’OFERTA DE PLACES, RÀTIOS D’ALUMNAT, 
ESPECIFICITATS DELS PLANS D’ESTUDIS I ÚS DELS ESPAIS 
 
 

ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC 
-ESAD- 

 
 

I. ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC (ESAD) 
 
V.1.Proposta d’oferta de places als primers cursos de ESAD 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes * 
Interpretació: 
Text 
Musical 
Físic / Visual 

 
12/15 
7/10 
12/14 

Total Interpretació 36  
Total Direcció i Dramatúrgia 12 
Total Escenografia  12 
  



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

 

 

Total places a primer curs 
 

60 * 
 

 
NOTA: Cal tenir en compte que aquest curs acadèmic es continua el procés de regularització de grups a 
l’especialitat d’Interpretació (Un grup menys a 3r curs) 
 
*En funció dels possibles repetidors i en casos excepcionals i justificats es podrà arribar a: 
 

ESAD 
Especialitats Alumnes 
Direcció i Dramatúrgia 14 
Escenografia  14 
 
Total places a primer curs 
 

 
64 
 

 
V.2. Ràtios del Reial Decret – Ràtios IT 
 

Assignatures Ràtios Reial Decret Acords IT 
Pràctiques 12 12 
Teoricopràctiques 24 24 
Tècniques 24 15 
Instrumentals - individuals 1 1 

 
V.3. Ràtios Especials  
 

ITINERARI 
CODI 
ACTIVITAT

NOM ASSIGNATURA curs Ràtio alumnes grups 

INT/Text-Mus 
531012A 

Proj 1 Text/Mus - 
Interpretació 3r 1/8 (sense opció de desdoblament) 3 

INT/Text-Mus 531012B Proj 1 Text/Mus - Veu 3r 1/8 (sense opció de desdoblament) 3 
INT/Text 531013A Proj 2 Text- Interpretació 3r 1/8 (sense opció de desdoblament) 2 
INT/text 531013B Proj 2 Text- Veu 3r 1/8 (sense opció de desdoblament) 2 
INT/text 531013C Proj 2 Text- Dicció  3r 1/8 (sense opció de desdoblament) 2 

INT/text 
531014A 

Proj 3 Text - 
Interpretació 3r 1/8 (sense opció de desdoblament) 2 

INT/text 531014B Proj 3 Text - Veu 3r 1/8 (sense opció de desdoblament) 2 
INT/text 531014C Proj 3 Text - Moviment 3r 1/8 (sense opció de desdoblament) 2 
D/D 523004A Direcció d'actors 2 2n 1/6 2 
D/D 553004A Direcció d'actors 3 3r 1/6 2 
D/D 533003 Pràctica d’escenificació 3 3r 1/6 2 
D/D 553008 Pràctica d’escenificació 4 4t 1/6 2 
D/D 523007A Espai escènic 2n 1/ 6 -8  1 
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TRACTAMENT DE LES INSTRUMENTALS INDIVIDUALS 
Les hores/any varien en funció del nombre d’alumnes matriculats 

ITINERARI 
CODI 
ACTIVITAT 

NOM 
ACTIVITAT 

curs H/ALUMNE/setm 

H.prof
ess. 
Base 
dec. 

SETMANES
Hores 
per 
alumne 

Promig 
alumnes

Promig 
TOTALS/ 
ANY 

MUSICAL 521015B 
Cant 3 per a 
musical 2n 45 minuts 0,75 15 11,25 12 135,00 

MUSICAL 521016B 
Cant 2 per a 
musical 2n 45 minuts 0,75 15 11,25 12 135,00 

MUSICAL 531020B 

Música i cant 
2 (Cant 
individual) 3r 45 minuts 0,75 30 22,50 6 135,00 

MUSICAL 541008D 
Cant 5 per 
musical 4t 45 minuts 0.75 30 22,50 9 

202,50 
(augment 
de 67,50)

TEXT 541015C Veu per text 4t 30 minuts 0,50 30 15,00 25 375,00 
 
V.4. Ràtios per Especialitats: Itineraris i Optativitat 
 
a. Itineraris 
A l’Especialitat d’Interpretació, els itineraris vénen donats ja des de les proves d’accés, excepte l’itinerari 
de Visual. Aquest itinerari s’oferirà a partir de segon en el cas que hi hagi 4 o més alumnes interessats. 
Un cop obert l’itinerari cal garantir la seva continuïtat. 
 
En el cas de Direcció i Dramatúrgia, els itineraris comencen a tercer curs. Els dos itineraris s’oferiran en 
tots els casos, donat que les assignatures obligatòries d’un itinerari són optatives de l’altre itinerari. 
 
b.Optativitat  
 
Les Escoles realitzaran enquestes entre l’alumnat potencial per determinar l’oferta d’assignatures 
optatives assegurant-ne així la seva viabilitat en base al coneixement d’una demanda real i al compliment 
de la normativa. 
 
En les tres Especialitats : 
 

Especialitats Mínim alumnes / assignatura 
Interpretació 4 (sense opció de desdoblament) 
Direcció i Dramatúrgia 4 
Escenografia 4 

 
No es poden programar optatives que no es prevegi el mínim de matriculació establert en aquesta taula. 
Excepcionalment, es podrà demanar la seva programació. Caldrà, en aquest cas justificar-ho degudament 
i comunicar-ho a la Direcció General i a la Coordinació Acadèmica, que decidiran conjuntament la 
conveniència d’oferir-les. 
 
V.5. Equips Docents 
 
L’Escola planificarà els Equips Docents en base als següents ítems: 
 
 Projecte pedagògic degudament justificat: amb els objectius marcats en un termini de temps 

determinat, amb data d’inici i final, i dintre del mateix curs acadèmic. 
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 Àmbit: Principalment es proposaran per a assignatures pràctiques. És a dir aquelles que tenen 
com a objectiu la integració de sabers i habilitats.  

 Pressupostari: En funció de la bossa d’hores pautades per la Direcció General de l’Institut del 
Teatre. 

 
V.6. Direccions Musicals 
 
Les propostes d’assignació de professorat a les direccions musicals d’assignatures pràctiques es faran 
segons el següent procediment: 
 

1. L’escola defineix els perfils i les necessitats per al curs corresponent dins els terminis establers en 
el calendari POA i els fa arribar a la Coordinació d’Instrumentistes conjuntament amb una primera 
proposta d’assignació de Direccions Musicals a Pràctiques, que s’acordarà, a continuació, amb la 
Coordinació d’Instrumentistes. Cal que els nom proposats estiguin a la bossa de directors musicals 
i se segueixin criteris d’idoneïtat i d’alternança. 

2. En cas de desacord, l’escola argumentarà la definició del perfil a la Coordinació d’Instrumentistes, i 
decidirà l’assignació dels Directors Musicals seguint una pauta vinculada a paràmetres pedagògics, 
acadèmics i organitzatius 

 
V.7.Instrumentistes 
 
Les direccions de les escoles faran arribar a la Coordinació d’Instrumentistes el perfil i les necessitats 
d’instrumentistes, amb detall d’horari i agenda, d’acord amb la previsió del calendari POA. A continuació, i 
segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà l’assignació d’instrumentistes entre les 
direccions de les escoles i la Coordinació d’instrumentistes, i si escau la Coordinació Acadèmica, en el 
ben entès que ha de prevaldre sempre la necessitat del perfil demanat per l’escola. 
 
V.8.Treball final 
 

 Coordinador de treball final per especialitat: Serà un encàrrec de l’Escola, amb una 
descàrrega de lectivitat en funció de l’especialitat: 

o Per Interpretació:  90 hores/any (3 h/setm) 
o Per Direcció/Dramatúrgia i Escenografia:  45 hores/any (1,5 h/setm) 

 Tutor de treball final:  
o Es proposa una descàrrega lectiva específica i única per a cada tutoria de treball de 

final de carrera de 0.33 h/setmana (10 h/any) amb un màxim de 4 tutoritzacions per 
professor/a. 

o Degut a que no es poden preveure les tutories que realitzarà cada professor, aquesta 
descàrrega es descomptarà al curs vinent d’haver-les realitzat. Els coordinadors dels 
treballs hauran d’informar al més aviat possible de les tutories de TF realitzades, per 
poder incorporar les dades al POA corresponent. 

 
V.9. Criteris a compartir per les dues Escoles Superiors 
 

 Horaris i espais de les dues Escoles Superiors 
 
Horaris CSD: Horari integrat de 8.30 a 15 hores 
 
Horaris ESAD: de 8.30 a 21 hores 
L’itinerari d’Interpretació té la possibilitat d’horari partit. 
Els itineraris de Direcció/Dramatúrgia i Escenografia seran en horari integrat (de 8.30 a 15 hores). 
 
Espais: L’assignació d’aules de les escoles es realitzarà segons la distribució dels espais detallada a 
l’Annex 1, respectant els horaris i prioritats que s’hi estableixen. 
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 Protocol Escola - Departaments 
 
Un cop l’Escola hagi aprovat el Programa d’Estudis, el farà arribar als Departaments per tal de què facin la 
proposta d’adjudicació del professorat, d’acord amb les indicacions del perfil docent que l’Escola hagi 
establert. 
A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà l’assignació del professorat 
entre l’Escola i els Departaments, i si escau amb la Coordinació Acadèmica, en el ben entès que ha de 
prevaldre sempre la necessitat del perfil demanat per l’escola. Aquesta aprovarà, finalment, la proposta 
treballada i consensuada. 
 
En relació a les assignatures interdepartamentals o a les assignades a l’Escola, serà aquesta la que farà 
una proposta d’assignació del professorat que comunicarà oportunament als Departaments i a 
Coordinació Acadèmica. 
 

 Tipologia d’assignatures 
 

Formació Bàsica FB 
Obligatòria OB 
Obligatòria d’Itinerari OI 
Optativa OP 
Treball final  TF 

 
 Optatives – Tipologia professorat 

 
Les assignatures optatives s’adjudicaran, preferentment, al professorat interí, col·laborador o especialista 
extern. En casos excepcionals, i mitjançant un informe i sol·licitud justificada de l’Escola, es podrà 
adjudicar a professorat fix, prèvia consulta a la Direcció General i a la Coordinació Acadèmica. En cas 
d’assignació d’optatives a professorat fix, aquestes no podran superar el límit de 90 hores. 
 
Cal remarcar que les Escoles, segons el calendari de treball POA establert, realitzaran enquestes entre 
l’alumnat potencial de cursar assignatures optatives per determinar l’oferta d’aquestes i assegurar-ne així 
la seva viabilitat.  
 

 Lectivitat singular 
 
La Coordinació Acadèmica informarà a les escoles i als departaments de la càrrega lectiva del professorat 
al qual s’assignin direccions de tesis doctorals i/o treballs de fi de màster, així com de la seva lectivitat 
prevista en cursos de postgrau i màster. 
 

 Encàrrecs docents 
Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 

 
o Els proposats per la Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  Associats al Pla 

Estratègic de l’IT o relacionats amb necessitats institucionals o acadèmiques generals. 
o Els proposats per les escoles o els departaments 

 
Descàrrega estàndard de 45 hores anuals (1,5 h/setmana) Descàrrega excepcional de 90 hores anuals (3 
h./setmana) 

 
Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. Sempre caldrà comunicar a 
Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 
 
Una vegada aprovats, caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica per tal que la pugui 
incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la tasca encomanada fins a la seva 
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consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa 
corresponent. 

 
CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA 

-CSD- 
 

V. CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA (CSD) 
 
VI.1. Proposta d’oferta de places als primers cursos de CSD 
 
CSD 
Especialitats Alumnes 
Pedagogia de la dansa 12 
Coreografia i Interpretació 12 
 
Total places a primer curs 
 

 
24 
 

 
*En funció dels possibles repetidors i en casos excepcionals i justificats es podrà arribar a: 
 
CSD 
Especialitats Alumnes 
Pedagogia de la dansa 14 
Coreografia i Interpretació 14 
 
Total places a primer curs 
 

 
28 
 

 
VI.2. Ràtios del Reial Decret – Ràtios IT 
 

Assignatures Ràtios Reial Decret Acords IT 
Pràctiques 25 12 
Teoricopràctiques 25 24 
Tècniques 25 18 

 
VI.3. Ràtios especials 
 

Ràtios Tallers 
Codi 
Assignatura 

Assignatures Alumnes per grup (màxim de 2 
grups) 

410014 Taller I (1r curs) 8/12 
420026 Taller de creació coreogràfica I d’interpretació (2n 

curs) 
6 

430012 Taller d’escenificació coreogràfica (3r curs) 4/6 
 
VI.4. Ràtios per Especialitats, Itineraris i Optativitat 
 
a. Especialitats 
 

o Per obrir una Especialitat a 1r curs: mínim 6 alumnes 
 
b. Itineraris 
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o Per obrir un Itinerari a 3r curs: mínim 30% dels alumnes reals de l’especialitat i curs (mínim de 4 
alumnes per itinerari).  

 
Si no s’arriba al mínim, i per raons d’interès pedagògic, es comunicarà a la Direcció General, Gerència i a 
Coordinació Acadèmica per estudiar conjuntament la possibilitat d’oferir-los. 
 
b. Optativitat 
 
Les Escoles realitzaran enquestes entre l’alumnat potencial per determinar l’oferta d’assignatures 
optatives assegurant-ne així la seva viabilitat en base al coneixement d’una demanda real i al compliment 
de la normativa. 
 
En les dues Especialitats : 
 

Especialitats Mínim alumnes / assignatura 
Pedagogia de la dansa 4 
Coreografia i Interpretació 4 

 
No es poden programar optatives que no es prevegi el mínim de matriculació establert en aquesta taula. 
Excepcionalment, es podrà demanar la seva programació. Caldrà, en aquest cas justificar-ho degudament 
i comunicar-ho a la Direcció General i a la Coordinació Acadèmica, que decidiran conjuntament la 
conveniència d’oferir-les. 
 
VI.5. Equips Docents 
 
L’Escola planificarà els Equips Docents en base als següents ítems: 

● Projecte pedagògic degudament justificat: amb els objectius marcats en un termini de temps 
determinat, amb data d’inici i final, i dintre del mateix curs acadèmic. 

● Àmbit: Principalment es proposaran per a assignatures pràctiques. És a dir aquelles que tenen 
com a objectiu la integració de sabers i habilitats.  

● Pressupostari: En funció de la bossa d’hores pautades per la Direcció General de l’Institut del 
Teatre. 

 
VI.6. Instrumentistes 
 
Les direccions de les escoles faran arribar a la Coordinació d’Instrumentistes el perfil i les necessitats 
d’instrumentistes, amb detall d’horari i agenda, d’acord amb la previsió del calendari POA. A continuació, i 
segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà l’assignació d’instrumentistes entre les 
direccions de les escoles i la Coordinació d’instrumentistes, i si escau la Coordinació Acadèmica, en el 
ben entès que ha de prevaldre sempre la necessitat del perfil demanat per l’escola. 
 
VI.7. Treball final i Pràcticum 
 

● Tutor de treball final i Pràcticum:  
o Es proposa una descàrrega lectiva especifica i única, per a cada tutoria de treball final i 

pel Pràcticum, de 0.33 h/setmana (10 h/any) amb un màxim de 4 tutoritzacions per 
professor/a. 

o Degut a que no es poden preveure les tutories que realitzarà cada professor, aquesta 
descàrrega es descomptarà al curs vinent d’haver-les realitzat. Els coordinadors dels 
treballs hauran d’informar al més aviat possible de les tutories de TF realitzades, per 
poder incorporar les dades al POA corresponent. 
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VI.8. Desdoblaments 
 
Per al POA 19-20 el CSD proposa una redistribució d’hores de les assignatures de Tècniques de dansa 
de 1r a 4t curs, per tal d’ajustar l’oferta a la demanda de l’alumnat de l’escola. En aquesta redistribució, les 
hores totals d’aquesta assignatura per als 4 cursos baixarien de 1170h a 1080h. Aquestes 90 hores 
s’empraran en el desdoblament de l’assignatura d’Interpretació I de 90h, per tal de separar l’especialitat 
de Pedagogia de la de Coreografia i Interpretació i poder dur a terme un treball més específic 
corresponent a cada especialitat. 
 
Per altra banda, l’escola reduirà l’oferta d’assignatures optatives a l’alumnat de 22 a 19, per ajustar també 
la diversificació de l’alumnat vers aquestes assignatures i tenir grups més complets. Aquesta reducció 
suposarà un decreixement de 135h que es redistribuiran a l’escola per al desdoblament de l’assignatura 
d’Escenificació coreogràfica de 45h (Coreografia i Interpretació), el desdoblament de l’assignatura 
d’Improvisació I de 75h en dos grups per a cada especialitat (Pedagogia de la de Coreografia i 
Interpretació), restant 15 hores per a assignar en equip docent a les assignatures de Taller 1,2 i 3. 
 
VI.9. Criteris a compartir per les dues Escoles Superiors 
 

● Horaris i espais de les dues Escoles Superiors 
 
Horaris CSD: Horari integrat de 8.30 a 15 hores 
 
Horaris ESAD: de 8.30 a 21 hores 
L’itinerari d’Interpretació té la possibilitat d’horari partit. 
Els itineraris de Direcció/Dramatúrgia i Escenografia seran en horari integrat (de 8.30 a 15 hores). 
 
Espais: L’assignació d’aules de les escoles es realitzarà segons la distribució dels espais detallada a 
l’Annex 1, respectant els horaris i prioritats que s’hi estableixen. 
 

● Protocol Escola - Departaments 
 
Un cop l’Escola hagi aprovat el Programa d’Estudis, el farà arribar als Departaments per tal de què facin la 
proposta d’adjudicació del professorat, d’acord amb les indicacions del perfil docent que l’Escola hagi 
establert. 
 
A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà l’assignació del professorat 
entre l’Escola i els Departaments, i si escau amb la Coordinació Acadèmica, en el ben entès que ha de 
prevaldre sempre la necessitat del perfil demanat per l’escola. Aquesta aprovarà, finalment, la proposta 
treballada i consensuada. 
 
En relació a les assignatures interdepartamentals o a les assignades a l’Escola, serà aquesta la que farà 
una proposta d’assignació del professorat que comunicarà oportunament als Departaments i a 
Coordinació Acadèmica. 
 

● Tipologia d’assignatures 
 

Formació Bàsica FB 
Obligatòria OB 
Obligatòria d’Itinerari OI 
Optativa OP 
Treball final TF 
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● Optatives – Tipologia professorat 
 
Les assignatures optatives s’adjudicaran, preferentment, al professorat interí, col·laborador o especialista 
extern. En casos excepcionals, i mitjançant un informe i sol·licitud justificada de l’Escola, es podrà 
adjudicar a professorat fix, prèvia consulta a la Direcció General i a la Coordinació Acadèmica. En cas 
d’assignació d’optatives a professorat fix, aquestes no podran superar el límit de 90 hores. 
 
Cal remarcar que les Escoles, segons el calendari de treball POA establert, realitzaran enquestes entre 
l’alumnat potencial de cursar assignatures optatives per determinar l’oferta d’aquestes i assegurar-ne així 
la seva viabilitat.  
  

● Lectivitat singular 
 
La Coordinació Acadèmica informarà a les escoles i als departaments de la càrrega lectiva del professorat 
al qual s’assignin direccions de tesis doctorals i/o treballs de fi de màster, així com de la seva lectivitat 
prevista en cursos de postgrau i màster. 
 

● Encàrrecs docents 
 

Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 
 

o Els proposats per la Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  Associats al Pla 
Estratègic de l’IT o relacionats amb necessitats institucionals o acadèmiques generals. 

o Els proposats per les escoles o els departaments 
 

Descàrrega estàndard de 45 hores anuals (1,5 h/setmana) Descàrrega excepcional de 90 hores anuals (3 
h/setmana) 

 
Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. Sempre caldrà comunicar a 
Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 
 
Una vegada aprovats, caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica per tal que la pugui 
incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la tasca encomanada fins a la seva 
consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa 
corresponent. 

 
Per a la gestió de la documentació i accions específiques vinculades a les assignatures de pràctiques de 
l’alumnat d’ambdues especialitats, l’escola necessitarà un encàrrec de 30h/anuals. Cal tenir present, a 
més, que aquest encàrrec ja va estar incorporat a l’escola en anys anteriors i com a tal, figura en el 
Manual i els Processos de Qualitat CSD (s’adjunta informe). 
 
Per últim, fer constar que les assignatures de Seminaris Temàtics I i II, necessiten igualment d’una 
coordinació que s’encarregui de gestionar tant els treballs de l’alumnat com la contractació del professorat 
convidat que l’ha d’impartir. Aquest encàrrec es demana per un total de 30h/anuals (s’adjunta informe).  
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ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI ARTÍSTIC/CONSERVATORI 
PROFESSIONAL DE DANSA 

  
-EESA/CPD- 

 
VI. ESCOLA D’ENSENYAMENT SECUNDARI I ARTÍSTIC  /  CONSERVATORI PROFESSIONAL 

DE DANSA (EESA/CPD) 
 
VII.1 Proposta d’oferta de places als primers cursos del CPD 
 

CPD 
Curs i Especialitat Alumnes 
1r CLA 10 
1r CON 10 
1r ESP 10 

 
Les places que s’ofereixen a primer curs tenen en compte les places que ocupen els repetidors. 
 
VII.2. Proposta d’oferta de places a la resta de cursos del CPD 
 
Per a la resta de cursos de l’EESA/CPD s’oferiran places de nou accés en funció de les vacants 
disponibles.  
 
Amb la integració dels estudis de Dansa i els d’ESO es prioritzaran les ràtios de l’ESO -de 30 alumnes per 
classe- o les de Batxillerat -de 20 alumnes per classe- amb l’escreix permès segons el que estableixi el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
VII.3. Ràtios del Reial Decret – Ràtios IT: 
 

ESO 
Assignatures Ràtios Reial Decret Acords IT 
Teòriques 1/30 1/30 

 
BATXILLERAT 
Assignatures Ràtios Reial Decret Acords IT 
Teòriques 1/35 1/30 

 
DANSA 
Assignatures Ràtios Reial Decret Acords IT 
Pràctiques 1/15 1/12-15 
Teòriques 30 30 

 
Excepcionalment es podrà acceptar un augment de la ràtio de les assignatures pràctiques de dansa amb el 
vist i plau de la Direcció General, Gerència i Coordinació Acadèmica de l’Institut del Teatre, així com de la 
Inspecció i del Departament d’Ensenyament per part de la Generalitat de Catalunya, sempre que l’augment 
de ràtio sol·licitat no afecti els requisits mínims de condicions d’espai/aula establerts al Decret 303/2010 de 
15 de març. 
 
VII.4. Especificitats de gènere  
En assignatures concretes de les tres especialitats de dansa pot desplegar-se diferentment, segons la 
normativa reguladora del currículum dels ensenyaments de dansa, per atendre el treball propi dels nois i el 
de les noies.  
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Així doncs, cada curs acadèmic i en funció del nombre de nois/noies de cada curs i del seu nivell 
d’aprenentatge, l’Escola farà una proposta d’hores de desplegament d’aquest treball específic, que 
s’ajustarà a les directrius pressupostàries generals i que s’haurà de comunicar degudament justificat a la 
Direcció General, la Gerència i la Coordinació Acadèmica de l’IT, per a la seva autorització. 
 
VII.5. Criteris per l’adjudicació  de tutories  
 

a. ESO: 
 

Ràtios 
Nre. d’alumnes per grup Nre. d’hores de tutoria 
Fins a 30 alumnes 2 

 
b. Batxillerat: 

 
Ràtios 
Nre. d’alumnes per grup Nre. d’hores de tutoria 
Fins a 30 alumnes 2 

 
Donat que actualment  l’Escola té mitja línia de batxillerat, en cas que el nombre d’alumnes no arribi a 20, el 
nombre d’hores assignat serà de 1,5 
 

c. Dansa: 
 
L’adjudicació d’hores per a la tasca tutorial al Conservatori Professional de Dansa està condicionada per 
tres factors:  
 
1. La ràtio d’alumnes per grup 

 
Ràtios 
Nre. d’alumnes per grup Nre. d’hores de tutoria 
Fins a 15 alumnes 1,5 
15 + cada 5 alumnes 0,5 

 
En cas que el nombre d’alumnes d’un grup no superi els 8 alumnes el nombre d’hores assignades serà de 
1h. 
 
2. La tasca del projecte ‘Escolta`m’ en el primer curs de dansa. 

 
Ràtios 
Nre. d’alumnes per grup Nre. d’hores de tutoria 
Fins a 15 alumnes 2,5 

 
3. Que el tutor tingui més d’un grup al seu càrrec:  

En aquests cas s’aplicarà el mateix criteri que en el punt 1. 
 

Ràtios 
Nre. d’alumnes per grup Nre. d’hores de tutoria 
Fins a 15 alumnes 1,5 
15 + cada 5 alumnes 0,5 
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VII.6. Criteris per a l’atenció psicopedagògica   
 

El Suport Pedagògic als alumnes constarà de 19 hores setmanals repartides d’acord amb el document 
sobre l’orientació i l’acció tutorial, de 21 de juny de 2013, emès pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, així com les instruccions d’organització del curs.  
 
Aquest suport queda distribuït de la següent manera: 
 

Atenció Psicopedagògica 
Tasques d’atenció directa Hores/setmana 
Atenció directa a l’alumnat ESO/Dansa 9,5 
Atenció i suport al professorat de l’EESA/CPD i a les 
famílies 

9,5 

Tasques acadèmiques complementàries Hores/setmana 
A DETERMINAR SEGONS GRAELLA 
PROFESSORS d’ESO/Batxillerat 

GRAELLA DISTRIBUCIÓ JORNADA DEL 
PROFESSORAT ESO/BATXILLERAT 

 
L’Escola haurà de portar un registre de les accions d’atenció directa i seguiment realitzades que s’haurà 
d’adjuntar a la memòria anual de l’escola.  
 
VII.7. Reforços  
 
Amb la publicació del DECRET 24/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels 
ensenyaments de dansa de grau professional i se’n regula la prova d’accés, es fixa el nombre d’hores que 
calia per a impartir aquests estudis. 
 
L’Escola considera que per tal d’arribar al criteri d’excel·lència fixat com a objectiu pedagògic cal ampliar 
el nombre d’hores que contempla el Decret. 
 
Aquest paquet d’hores de reforç es consideren indispensables i necessàries per: 

◦ Complementar assignatures bàsiques de dansa (troncals d’especialitat o no) que no poden 
treballar-se diàriament (dansa clàssica, dansa contemporània, improvisació, escola bolera, dansa 
estilitzada, flamenc, folklore) 

◦ Complementar assignatures d’especialitat que requereixen d’un estudi específic (per exemple 
Castanyoles) 

◦ Ampliar les hores de pràctica escènica que en alguns cursos i especialitats, no es contemplen en 
el Decret 

 
Així doncs, cada curs acadèmic l’Escola farà una proposta d’hores de reforç que complementarà les hores 
del Decret, que s’ajustarà a les directrius pressupostàries generals i que s’haurà de comunicar 
degudament justificat a la Direcció General, la Gerència i la Coordinació Acadèmica de l’IT per a la seva 
autorització. 
 
La distribució horària d’aquests reforços podrà variar en la confecció final del pla d’estudis de cada curs 
acadèmic en funció de les necessitats específiques de cada grup. 
 
VII.8. Instrumentistes 
 
Les direccions de les escoles faran arribar a la Coordinació d’Instrumentistes el perfil i les necessitats 
d’instrumentistes, amb detall d’horari i agenda, d’acord amb la previsió del calendari POA. A continuació, i 
segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà l’assignació d’instrumentistes entre les 
direccions de les escoles i la Coordinació d’instrumentistes, i si escau la Coordinació Acadèmica, en el 
ben entès que ha de prevaldre sempre la necessitat del perfil demanat per l’escola. 
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VII.9. Criteris d’horaris i espais de l’EESA/CPD 
 
Horaris EESA: 

◦ ESO: de 9:00 a 14 hores 
◦ Batxillerat: de 8:30– 14:30 hores 

 
Horaris CPD: de 15:05 a 20 hores 

◦ Depenent dels cursos i de l’aprovació prèvia del Consell Escolar, es podrà ampliar fins a les 21 h. 
També, segons les necessitats i el calendari, els alumnes de 4t, 5è i 6è cursos podrien treballar 
un dissabte amb un professor convidat.  

 
El disseny dels horaris els concretarà l’Escola dins la franja esmentada i constaran en la Norma 
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).  
 
Espais: L’assignació d’aules de les escoles es realitzarà segons la distribució dels espais detallada a 
l’Annex 1, respectant els horaris i prioritats que s’hi estableixen. 
 
Excepcionalment l’EESA farà servir puntualment i en horari de matins l’aula d’informàtica i una altra aula 
teòrica per a cobrir les necessitats dels desdoblaments d’ESO. 
 

 Protocol Escola – Departaments didàctics 
 
Un cop l’Escola hagi aprovat el Programa d’Estudis, el farà arribar als Departaments didàctics per tal de 
què facin la proposta d’adjudicació del professorat, d’acord amb les indicacions del perfil docent que 
l’Escola hagi establert. 
 
A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà l’assignació del professorat 
entre l’Escola i els Departaments, i si escau amb la Coordinació Acadèmica, en el ben entès que ha de 
prevaldre sempre la necessitat del perfil demanat per l’escola. Aquesta aprovarà, finalment, la proposta 
treballada i consensuada. 
 

 Lectivitat singular 
 
La Coordinació Acadèmica informarà a l’EESA/CPD de la càrrega lectiva del professorat compartit amb 
les escoles superiors al qual s’assignin lectivitats, direccions de tesis doctorals i/o treballs de fi de màster. 
 

 Encàrrecs docents 
 
Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 
 

o Els proposats per Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  Associats al Pla 
Estratègic de l’IT o relacionats amb necessitats institucionals o acadèmiques generals 

o Els proposats per les Escoles o Departaments 
 
Descàrrega estàndard de 78,75 hores anuals (2,25 h/setmana) Descàrrega excepcional de 157,50 hores 
anuals (4,5 h/setmana) 
 
Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. Sempre caldrà comunicar a 
Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 
 
Una vegada aprovats, caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica per tal que la pugui 
incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la tasca encomanada fins a la seva 
consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa 
corresponent. 
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Des de l’Escola proposem fer una reestructuració de les hores assignades als encàrrecs. Aquesta 
reestructuració passa per ser més clars en la nomenclatura i en l’assignació de tasques segons les 
necessitats actuals de l’Escola. 
 
Per al curs 2019-2020 fer aquesta reestructuració no suposa un augment d’hores sinó fer una nova 
assignació de les que ja es disposen.  
 
Els criteris principals han estat: 

‐ Donar prioritat a les tutories dels alumnes de cada curs a la vegada que s’ajusten a les ràtios.  
‐ Crear bosses d’hores que permetin poder disposar en cas d’ampliacions de ràtios.  

 
Amb aquesta reestructuració es poden crear uns encàrrecs específics que donaran suport al 
desenvolupament del projecte d’Escola:  

‐ Comunicació 
‐ Suport i coordinació d’informàtica 

 
D’altra banda, i amb previsió de projectes que es desenvolupen el curs vinent i s’alineen amb el pla 
estratègic del propi Institut del Teatre, demanem poder crear un nou encàrrec, RELACIONS EXTERNES, 
amb una assignació de 1h setmanals.  
Això suposa un increment en el POA de 35 hores anuals.  

 
ESCOLA SUPERIOR DE TÈCNIQUES DE LES ARTS DE L’ESPECTACLE 

-ESTAE- 
 

VII. ESTAE 

 
VIII.1. OFERTA FORMATIVA I CONDICIONS 
 
L’ESTAE disposa de l’oferta:   
 

 Cicles formatius de Formació Inicial (2010 hores lectives)  
 

◦ Luminotècnia per a l’espectacle en viu 
◦ So per a l’espectacle en viu 
◦ Maquinària escènica 

 
Inscripció a primer curs:  24 alumnes. 
Donat que el primer semestre és comú i la tria d’especialitat es formalitza amb la matrícula del 
segon semestre, es preveu un màxim de 12 alumnes en una especialitat. En cas que en l’interès 
d’algun estudiant es proposi la modificació provisional de la ràtio màxima, aquesta modificació 
requerirà la prèvia aprovació del Consell Escolar del Centre. 

 
 Formació Continua (presencial i a distància).  

 
◦ Oferta pròpia de l’ESTAE 
◦ Accions formatives específiques a sol·licitud d’empreses i entitats 

 
La condició general per a la realització del cursos es la seva viabilitat econòmica d’acord amb allò 
establert a la tarifa de preus públics per als ensenyaments no reglats (cursos, cursets i seminaris) 
de l’IT.  
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La definitiva execució d’aquesta oferta roman supeditada a l’aprovació dels corresponents 
instruments que se’n derivin (contracte, conveni, etc...) 

 
VIII.2. CALENDARI I HORARIS DE L’ALUMNAT 
 
Cicles Formació Inicial 
 
El POA de l’ESTAE especifica les dates d’inici i final de cada curs i semestre, així com els períodes de 
vacances i els de Formació en Centre de Treball (FCT). 
 
Malgrat això, i donat que la majoria de professors són professionals especialistes amb horaris propis del 
sector, l’horari de classes per a l’alumnat es tanca quinze dies abans de l’inici del semestre corresponent. 
Sempre que no representi una pèrdua de qualitat de la docència, els horaris de les assignatures poden 
estar sotmesos a un calendari irregular per tal de fer possible la participació del professorat especialista.  
L’ESTAE fixa l’horari setmanal per l’alumne reproduint el funcionament de la “tablilla” dels teatres i 
empreses de l’espectacle. 
 
Al POA anual hi constaran les matèries, i el semestre en que s’imparteixen.  Les dates concretes i horari 
de realització de l’assignatura es formalitza en la proposta de contractació del professor. 
 
L’ESTAE ha endegat un canvi de pla d’estudis. Durant aquest període, si n’és el cas, podran establir-se 
grups extraordinaris per a la gestió correcta dels alumnes amb adaptació curricular i els repetidors. 
 
Formació continuada 
 
La programació de cursets i seminaris serà flexible per tal d’ajustar-se a la demanda del mercat. 
 
El POA contemplarà l’oferta i calendari previst. 
 
VIII.3. RÀTIOS FORMACIÓ INICIAL 
 

Oferta de places a primer curs (1er semestre comú) 24 alumnes 

Assignatures teòriques comunes (màx.) 24 alumnes /grup 

Assignatures especialitat (màx.) 12 alumnes / grup 

Tallers pràctics (màx.) 6 alumnes /grup 

Pràctiques d’empresa i estada a l’estranger 
(360 hores cada alumne) 

20 hores professor /alumne 

 
Encàrrecs docents 
Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 
 

o Els proposats per Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  Associats al Pla 
Estratègic de l’IT o relacionats amb necessitats institucionals o acadèmiques generals 

o Els proposats per les Escoles o Departaments 
 
Descàrrega estàndard de 78,75 hores anuals (2,25 h/setmana) Descàrrega excepcional de 157,50 hores 
anuals (4,5 h./setmana) 
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Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. Sempre caldrà comunicar a 
Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 
 
Una vegada aprovats caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica per tal que la pugui 
incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la tasca encomanada fins a la seva 
consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa 
corresponent. 
 
Professionals de reconegut prestigi 
 
Les activitats acadèmiques previstes a l’ESTAE poden requerir la docència de figures de reconegut 
prestigi nacional/internacional que podran ser contractades en els termes que per aquests casos 
s’estableixi en caràcter general de l’IT ( Tallers, activitats de formació continuada, entre d’altres). 
 
IT ESTUDIS DE MÀSTER 
 
 

VIII. IT Estudis de Màster 
 
IX.1.Proposta d’oferta de places als IT Estudis de Màster  2019-2020 
 

Estudis 
Oferta de places 

mínim màxim 

Màster Universitari en Estudis teatrals, MUET.  
Institut del Teatre; UAB, Universitat Autònoma. UPF, UPF.  
Estudis Oficials.  

 
20 
 

 
40 
 

 
L’oferta de places de cada programa s’establirà en funció de cada Pla d’estudis i de les necessitats 
pressupostàries, i serà aprovat per l’òrgan competent. 
 
IX.2. Ràtios  
 
No hi ha un acord general establert per les ràtios per a aquests estudis. Les ràtios s’establiran segons 
cada pla d’estudis en funció dels requeriments i/o en el cas dels màsters segons les pautes establertes a 
les corresponents Memòries de Verificació (AQU) o P-1 corresponent a cada títol. 
 
Tanmateix, i amb caràcter general, es tipificaran les ràtios d’acord amb el detall següent:  
 

Estudis/assignatures Proposta IT 
Pràctiques 1/15 
Teoricopràctiques 1/25-30 
Tècniques 1/15 
Teòriques 1/40 
Treballs Final Màster 1/1-3 
Instrumentals - individuals 1/1 

 
 
 



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

 

 

IX.3. Tipologies d’activitats i de contractació 
 

ACTIVITAT  

LECTIVA ASSOCIADA A LA LECTIVITAT NO LECTIVA 

Hores a l'aula. 
Hores dedicades a tutories, 
presentacions, avaluacions, etc. 

Hores dedicades a Direcció i/o 
Coordinació 

Les hores formen part del programa 
d'estudis. Fan les mateixes el 
professor que l'alumne, tret del Equips 
docents 

Aquestes hores no formen part del 
Programa d'estudis, tot i que 
l'alumne te contacte amb el 
professor per ser una tasca 
associada a la lectivitat 

No formen part del Programa 
d'estudis. Activitat no associada 
directament a la lectivitat  

      

TAULES OLA PER CONTRACTACIÓ DEL PROFESSORAT/ CONVIDATS 

LECTIVA ASSOCIADA A LA LECTIVITAT NO LECTIVA 

HA PASSAT 
CONCURS 

NO HA PASSAT 
CONCURS 

HA PASSAT 
CONCURS 

NO HA PASSAT 
CONCURS 

HA PASSAT 
CONCURS 

NO HA PASSAT 
CONCURS 

PT Màster 

COL·LABORACI
Ó DOCENT o 
SERVEIS 
PROFESSIONA
LS 

PT Màster 

COL·LABORACIÓ 
DOCENT o 
SERVEIS 
PROFESSIONALS

PT SUP 

COL·LABORACI
Ó DOCENT o 
SERVEIS 
PROFESSIONA
LS 

 
 
IX.4. Descàrregues lectives per Direcció i/o coordinació de Màsters:  
 
CÀRRECS MÀSTERS 

Assignació jornada Honoraris 
Director 

Descàrrega lectiva    
(dissenya el Pla d’estudis, AQU) 

Hores/any Taula 
OLA Escoles 
Superiors 60 h 

Segons 
taules 
retributives 
RRHH 

Coordinador projecte d’estudis 
Descàrrega lectiva    

(implementa i fa seguiment/avaluació dels estudis ) 
Hores/any Taula 
OLA Escoles 
Superiors 90 h 

Segons 
taules 
retributives 
RRHH 

Coordinador intern IT (projectes en col.laboració) VIC 
Descàrrega lectiva  

(és només responsable de la part de coordinació que correspon a l’IT)
Hores/any Taula 
OLA Escoles 
Superiors 90 h 

Segons 
taules 
retributives 
RRHH 

 
 
IX.5. Altres descàrregues lectives 

 
 La Coordinació de pràctiques de màster suposarà una descàrrega de 40 hores lectives/taula 

màster/any per 20 alumnes. 
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 Ser membre d’un Tribunal final de màster suposarà una descàrrega màxima de 4.5 hores 

lectives/taula màster/any per professor i tribunal. 
 

 Les Tutories finals de màster suposaran una descàrrega de 7,5 hores lectives/taula màster/any 
per cada tutoria amb un màxim de 4 tutories/professor/any. 

 
 La descàrrega per Direcció/Co-direcció de tesis doctorals és de 7,5 hores lectives/taula 

màster/any, per a cada direcció amb un màxim de 4 tesis doctorals/any.  
 
 
IX.6. Criteris a compartir amb la resta d’escoles de l’IT: Horaris i Espais 
 
Horaris CSD: Horari integrat de 8.30 a 15 hores 
 
Horaris ESAD: de 8.30 a 21 hores 
L’itinerari d’Interpretació té la possibilitat d’horari partit. 
Els itineraris de Direcció/Dramatúrgia i Escenografia seran en horari integrat (de 8.30 a 15 hores). 
 
Horaris EESA/CPD:   

◦ ESO: de 9:00 a 13:30 hores 
◦ Batxillerat: de 9:00 – 14:30 hores5 
◦ CPD: de 15 a 20 hores 

Depenent dels cursos i de l’aprovació prèvia del Consell Escolar, es podrà ampliar fins a les 21 h. 
 
Horaris IT Postgraus: 
L’horari i franja de desenvolupament dels diferents Postgraus dependrà de les característiques 
específiques de cadascun d’aquests cursos, tot respectant els horaris de treball de la resta d’escoles de 
l’IT de la seu de Barcelona. 
 
Horaris Màster: 

◦ Lectivitat dimarts i/o dimecres i/o dijous de 16:00 a 19:00 hores. 
◦ Sessions de Tutories: A pactar amb l’alumnat i respectant els horaris i espais de la resta 

d’escoles de l’IT 
◦ Presentacions: A pactar amb l’alumnat i respectant els horaris i espais de la resta d’escoles de 

l’IT 
 
Espais: L’assignació d’aules de les escoles es realitzarà segons la distribució dels espais detallada a 
l’Annex 1, respectant els horaris i prioritats que s’hi estableixen. 
 
La reserva d’espais i materials necessaris per a les classes de Màster -segons les característiques de les 
classes a impartir i en funció de les disponibilitats existents- és responsabilitat de la Coordinació de cada 
curs amb el suport de l’equip tècnic i gestor de l’IT Estudis de Postgrau i de la Coordinació Acadèmica. 
 

 Coordinació lectiva amb els Departaments 
 
Un cop s’hagin aprovat els Programes d’Estudis de Màster, es faran arribar a la Responsable de Formació 
Continuada IT que els trametrà a la Coordinació Acadèmica per a que aquesta, juntament amb les 
Coordinacions i els Departaments implicats treballin en la proposta consensuada d’adjudicació del 
professorat, d’acord amb les indicacions del perfil docent establert. 
 

                                                      
5 Fins a les 13:30 – lectivitat. Fins a les 14:30, temps d’estudi 



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

 

 

Tant la Direcció com la Coordinació dels projectes de postgrau donaran prioritat al professorat de l’IT per 
impartir la tasca de disseny dels estudis, gestió i coordinació corresponent. En canvi, els equips docents 
que s’organitzaran per implementar aquests estudis seran preferentment coberts per a docents i/o 
professionals externs a l’IT. 
 
A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà l’assignació del professorat 
entre la Responsable de Formació Continuada i Doctorat i les respectives Coordinacions i Departaments i 
si escau, amb la Coordinació Acadèmica, en el ben entès que ha de prevaldre sempre la necessitat del 
perfil necessari. Aquesta aprovarà, finalment, la proposta treballada i consensuada. 
 

 Lectivitat singular 
 
La Coordinació Acadèmica informarà a les escoles i als departaments de la càrrega lectiva del professorat 
al qual s’assignin lectivitats en les diferents escoles de l’IT, direccions de tesis doctorals i/o treballs de fi 
de màster, així com d’altra lectivitat prevista en cursos d’especialització,  postgraus i màsters. 
 

 Encàrrecs docents 
 

Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 
 
◦ Els proposats per la Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  Associats al Pla Estratègic 

de l’IT o relacionats amb necessitats institucionals o acadèmiques generals. 
◦ Els proposats per les escoles o els departaments 

 
Descàrrega estàndard de 45 hores anuals (1,5 h/setmana) Descàrrega excepcional de 90 hores anuals (3 
h/setmana). Les hores a descomptar per el desenvolupament de tasques de càrrecs i encàrrecs es 
comptabilitzen com a hores de Taula OLA SUP . 

 
Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. Sempre caldrà comunicar a 
Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 
 
Una vegada aprovats, caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica per tal que la pugui 
incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la tasca encomanada fins a la seva 
consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa 
corresponent. 
 

IT CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ 
I POSTGRAUS 

 
 

IX. IT Estudis de Postgrau  
 
X.1. Proposta d’oferta de places als IT Estudis de Postgrau 
 

Estudis 
Oferta de 
places 

mínim màxim 

Actors i Directors per a l’Audiovisual  24 30 
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Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social 21 21 

Postgrau Escenificació i Tecnologia Digital 20 30 

Postgrau Música i Moviment. (Acompanyament musical en les arts escèniques i 
audiovisuals)6 

 20    20    

Postgrau Arts Escèniques i Educació. Itinerari Moviment i Educació/ Itinerari 
Teatre i Educació 

25 25 

 
L’oferta de places de cada programa s’establirà en funció de cada Pla d’estudis i de les necessitats 
pressupostàries, i serà aprovat per l’òrgan competent. 
 
X.2. Ràtios  
 
No hi ha un acord general establert per a les ràtios d’ aquests estudis. Les ràtios s’establiran en funció 
dels requeriments. 
 
Tanmateix, i amb caràcter general, es tipificaran les ràtios d’acord amb el detall següent:  
 

Estudis/assignatures Proposta IT 
Pràctiques 1/12-15 
Teoricopràctiques 1/25-30 
Tècniques 1/12-15 
Teòriques 1/40 
Treballs Final Postgrau 1/1-3 
Instrumentals - individuals  1/1 

 
X.3. Tipologies d’activitats i de contractació 
 

ACTIVITAT  

LECTIVA ASSOCIADA A LA LECTIVITAT NO LECTIVA 

Hores a l'aula. 
Hores dedicades a tutories, 
presentacions, avaluacions, etc. 

Hores dedicades a Direcció i/o 
Coordinació 

Les hores formen part del programa 
d'estudis. Fan les mateixes el 
professor que l'alumne, tret del Equips 
docents 

Aquestes hores no formen part del 
Programa d'estudis, tot i que 
l'alumne te contacte amb el 
professor per ser una tasca 
associada a la lectivitat 

No formen part del Programa 
d'estudis. Activitat no associada 
directament a la lectivitat  

 

TAULES OLA PER CONTRACTACIÓ DEL PROFESSORAT/ CONVIDATS 

LECTIVA ASSOCIADA A LA LECTIVITAT NO LECTIVA 

                                                      
6 Aquest curs de postgrau es troba en procés de treball i no té data concreta d’implementació durant el 
curs acadèmic. 
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HA PASSAT 
CONCURS 

NO HA PASSAT 
CONCURS 

HA PASSAT 
CONCURS 

NO HA PASSAT 
CONCURS 

HA PASSAT 
CONCURS 

NO HA PASSAT 
CONCURS 

PE  
(sense tasques 
d’avaluació) 
PT SUP 
(amb tasques 
d’avaluació) 

COL·LABORACI
Ó DOCENT o 
SERVEIS 
PROFESSIONA
LS 

PE  
(sense 
tasques 
d’avaluació) 
PT SUP 
(amb 
tasques 
d’avaluació) 

COL·LABORACIÓ 
DOCENT o 
SERVEIS 
PROFESSIONALS

PTSUP 

COL·LABORACI
Ó DOCENT o 
SERVEIS 
PROFESSIONA
LS 

 
L’adjudicació de la figura contractual de Professor Especialitzat o Professor Titular d’Escola Superior 
s’adjudicarà en funció de les tasques acadèmiques a desenvolupar (avaluació, seguiment i altres tasques 
acadèmiques que s’hagin de realitzar vinculades a la docència del curs o postgrau). 
 
X.4. Descàrregues lectives per Direcció i/o Coordinació de Postgraus:  
 

CÀRRECS POSTGRAUS Assignació jornada Honoraris 

Director 
(dissenya el Pla d’estudis, propi IT) 

Descàrrega lectiva  

Hores/any Taula 
OLA Escoles 
Superiors 

60 h Segons 
taules 
retributives 
RRHH 

Coordinador Postgrau 
(implementa, lidera pedagògicament, fa seguiment i avaluació del 
conjunt del projecte d’estudis) 

Descàrrega lectiva  

Hores/any Taula 
OLA Escoles 
Superiors 

90 h Segons 
taules 
retributives 
RRHH 

CÀRRECS POSTGRAUS Assignació jornada Honoraris 

Coordinador d’Itinerari d’Imatge i Il·luminació (Postgrau 
d’Escenificació i Tecnologia digital) 
Implementa, lidera i fa seguiment pedagògic d’un itinerari  

Descàrrega lectiva  

Hores/any Taula 
OLA Escoles 
Superiors 

 
90 h 

Segons 
taules 
retributives 
RRHH 

Coordinador d’Itinerari de So i Interacció (Postgrau 
d’Escenificació i Tecnologia digital) 
Implementa, lidera i fa seguiment pedagògic d’un itinerari  

Descàrrega lectiva  

Hores/any Taula 
OLA Escoles 
Superiors 

 
90 h 

Segons 
taules 
retributives 
RRHH 

 
X.5. Altres descàrregues lectives 
 

 Ser membre d’un Tribunal final de Treball de Postgrau suposarà una descàrrega màxima de 4 
hores lectives/taula especialitzat/any per professor i tribunal. 

 Les Tutories de treball final postgrau suposaran una descàrrega de 4 hores lectives/taula 
màster/any per cada tutoria amb un màxim de 5 tutories/professor/any. 
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X.6. Criteris a compartir amb la resta d’escoles de l’IT: Horaris i Espais 
 
Horaris CSD: Horari integrat de 8.30 a 15 hores 
 
Horaris ESAD: de 8.30 a 21 hores 
L’itinerari d’Interpretació té la possibilitat d’horari partit. 
Els itineraris de Direcció/Dramatúrgia i Escenografia seran en horari integrat (de 8.30 a 15 hores). 
 
Horaris EESA/CPD:   

◦ ESO: de 9:00 a 13:30 hores 
◦ Batxillerat: de 9:00 – 14:30 hores7 
◦ CPD: de 15 a 20 hores 

Depenent dels cursos i de l’aprovació prèvia del Consell Escolar, es podrà ampliar fins a les 21 h. 
 
Horaris IT Postgraus: 
L’horari i franja de desenvolupament dels diferents Postgraus dependrà de les característiques 
específiques de cadascun d’aquests cursos, tot respectant els horaris de treball de la resta d’escoles de 
l’IT de la seu de Barcelona. Es contempla com a prioritari desenvolupar els estudis de Postgrau en 
divendres tarda i dissabte (matí i tarda). 
 
Horaris Màster Estudis Teatrals: 
 

◦ Lectivitat dimarts i/o dimecres i/o dijous de 16:00 a 19:00 hores. 
◦ Sessions de Tutories: A pactar amb l’alumnat i respectant els horaris i espais de la resta 

d’escoles de l’IT 
◦ Presentacions: A pactar amb l’alumnat i respectant els horaris i espais de la resta d’escoles de 

l’IT 
 
Espais: L’assignació d’aules de les escoles es realitzarà segons la distribució dels espais detallada a 
l’Annex 1, respectant els horaris i prioritats que s’hi estableixen. 
 
La reserva d’espais i materials necessaris per a les classes de Postgraus -segons les característiques de 
les classes a impartir i en funció de les disponibilitats existents- és responsabilitat de la Coordinació de 
cada curs amb el suport de l’equip tècnic i gestor de l’IT Estudis de Postgrau i de la Coordinació 
Acadèmica. 
 

 Coordinació lectiva amb els Departaments 
 
Un cop s’hagin aprovat els Programes d’Estudis de Màster, es faran arribar a la Responsable de Formació 
Continuada IT que els trametrà a la Coordinació Acadèmica per a que aquesta, juntament amb les 
Coordinacions i els Departaments implicats treballin en la proposta consensuada d’adjudicació del 
professorat, d’acord amb les indicacions del perfil docent establert. 
 
Tant la Direcció com la Coordinació dels projectes de postgrau donaran prioritat al professorat de l’IT per 
impartir la tasca de disseny dels estudis, gestió i coordinació corresponent. En canvi, els equips docents 
que s’organitzaran per implementar aquests estudis seran preferentment coberts per docents i/o 
professionals externs a l’IT. 
 
A continuació, i segons el calendari de treball POA establert, es consensuarà l’assignació del professorat 
entre la Responsable de Formació Continuada i les respectives Coordinacions i Departaments i si escau, 
amb la Coordinació Acadèmica, en el ben entès que ha de prevaldre sempre la necessitat del perfil 
necessari. Aquesta aprovarà, finalment, la proposta treballada i consensuada. 

                                                      
7 Fins a les 13:30 – lectivitat. Fins a les 14:30, temps d’estudi 
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 Lectivitat singular 

 
La Coordinació Acadèmica informarà a les escoles i als departaments de la càrrega lectiva del professorat 
al qual s’assignin lectivitats en les diferents escoles de l’IT, direccions de tesis doctorals i/o treballs de fi 
de màster, així com d’altra lectivitat prevista en cursos d’especialització,  postgraus i màsters. 

 
 Encàrrecs docents 
 

Es contemplen 2 tipus d’encàrrecs amb descompte lectiu: 
 
◦ Els proposats per la Coordinació Acadèmica i la Direcció General:  Associats al Pla Estratègic de 

l’IT o relacionats amb necessitats institucionals o acadèmiques generals. 
◦ Els proposats per les escoles o els departaments 

 
Descàrrega estàndard de 45 hores anuals (1,5 h/setmana) Descàrrega excepcional de 90 hores anuals (3 
h/setmana).  Les hores a descomptar per el desenvolupament de tasques de càrrecs i encàrrecs es 
comptabilitzen com a hores de Taula OLA SUP. 
 
Els encàrrecs docents es poden sol·licitar a la Direcció General i/o Gerència. Sempre caldrà comunicar a 
Coordinació  Acadèmica aquesta sol·licitud. 
 
Una vegada aprovats, caldrà presentar la fitxa corresponent a Coordinació Acadèmica per tal que la pugui 
incloure a la proposta de POA. També faran el seguiment de la tasca encomanada fins a la seva 
consecució o fins al final del curs acadèmic pel qual s’ha aprovat, incloent-lo també a la fitxa 
corresponent. 
 

CRITERIS ACADÈMICS RELATIUS ALS SERVEIS 
 

CRITERIS ACADÈMICS RELATIUS ALS SERVEIS 
 

 A.‐  COMPORTEN LECTIVITAT DEL PROFESSORAT 
 

1) Criteris i directrius per al servei d’atenció al gimnàs 
Les  hores  d’atenció  al  gimnàs  (EN009)  impartides  per  un  docent  es  tabularan  segons  la  taula  específica  que  es 
detalla: 
 

Hores lectives  Hores d’activitats acadèmiques  TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

6,85 hores/setmana 
(239.75 hores/any) 

6,46 hores/setmana 
(226.10 hores/any) 

13 
 

 
 

B.‐   COMPORTEN SUPORT A LA DOCÈNCIA 
 

2) Criteris i directrius per al servei de fisioteràpia i Gyrotonic 
Les hores d’atenció al gimnàs  impartides als dos centres ‐BCN (S0003)  i TRS (S0004)‐ per un professional extern de 
suport a la docència (APE) es tabularan segons la taula específica que es detalla: 
 

Hores lectives BCN 
S0003 

Hores d’activitats acadèmiques  TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

14 hores/setmana 
(490 hores/any) 

9,33 hores/setmana 
(326,55 hores/any) 

23  



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

 

 

 

Hores lectives TRS 
S0004 

Hores d’activitats acadèmiques  TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

2 hores/setmana 
(70 hores/any) 

1,33 hores/setmana 
(46,55 hores/any) 

3 

 

Hores lectives Gyrotonic 
S0004 

Hores d’activitats acadèmiques  TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

2 hores/setmana 
(70 hores/any) 

1,33 hores/setmana 
(46,55 hores/any) 

3 

 
3) Criteris i directrius pel servei de sastreria 

Hores lectives BCN 
S0005 

Hores d’activitats acadèmiques  TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

1,5 hores/setmana 
(52,5 hores/any) 

1,00 hores/setmana 
(35 hores/any) 

2,5 

 

Hores lectives TRS 
S0006 

Hores d’activitats acadèmiques  TOTAL JORNADA 
RETRIB./setm 

7,20 hores/setmana 
(252 hores/any) 

4,80 hores/setmana 
(168 hores/any) 

12 
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ANNEX I 
 
 
ESPAIS DOCENTS IT 

Seu BCN
Distribució horària de reserva i ús d'aules per Escoles.   Curs 2018-19 

         

CODI 
PLANTA 

ESPAI 
DOCENT (o 
susceptible 
de ser 
docent) 

Breu descripció Característiques ESAD CSD MUET i POST-
GRAUS 

EESA- CPD ITDANSA 

S4 S4S1 INTERPRETACIÓ Aula fosca  PRIORITAT 
D'ÚS ESAD. 
L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb MUET, 
CSD i CPD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 

  

S4 S4S2 INTERPRETACIÓ Aula fosca  PRIORITAT 
D'ÚS ESAD. 
L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb MUET, 
CSD i CPD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 

  

S4 S4S3 INTERPRETACIÓ Aula fosca PRIORITAT 
D'ÚS ESAD. 
L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb MUET, 
CSD i CPD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 
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S4 S4S4 INTERPRETACIÓ Aula fosca PRIORITAT 
D'ÚS ESAD. 
L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb MUET, 
CSD i CPD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 

  

S4 S4S5 INTERPRETACIÓ Aula fosca PRIORITAT 
D'ÚS ESAD. 
L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb MUET, 
CSD i CPD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 

  

S4 S4S6 INTERPRETACIÓ Aula fosca PRIORITAT 
D'ÚS ESAD. 
L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb MUET, 
CSD i CPD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 

  

S4 S4S7 INTERPRETACIÓ Aula fosca PRIORITAT 
D'ÚS ESAD. 
L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb MUET, 
CSD i CPD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 

  

S4 S4S8 INTERPRETACIÓ Aula fosca PRIORITAT 
D'ÚS ESAD. 
L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb MUET, 
CSD i CPD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 
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S4 S4S9 INTERPRETACIÓ Aula fosca PRIORITAT 
D'ÚS ESAD. 
L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb MUET, 
CSD i CPD 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 

  

S2 S2S1 ESCENOGRAFIA   TOT EL DIA         

S2 S2S2 ESCENOGRAFIA   TOT EL DIA         

S2 S2S3 ESCENOGRAFIA   TOT EL DIA         

S2 S2S4 TALLER 
SASTRERIA 

  TOT EL DIA         

S2 S2S5 TALLER 
ESCENOGRAFIA 

  TOT EL DIA         

S2 S2S6 LABORATORI 
IL·LUMINACIÓ i 
AUDIOVISUAL 

  L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb el 
Postgrau 
d'Escenificació i 
Tecnologia, 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb el 
Postgrau 
d'Escenificació i 
Tecnologia, 
mitjançant la 
CA. 

Prioritat d'ús 
Postgrau 
Escenificació i 
Tecnologia 
divendres tarda 
i dissabtes tot el 
dia.  

    

S2 S2S7 LABORATORI DE 
SO 

  L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb el 
Postgrau 
d'Escenificació i 
Tecnologia, 
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb el 
Postgrau 
d'Escenificació i 
Tecnologia, 
mitjançant la 
CA. 

Prioritat d'ús 
Postgrau 
Escenificació i 
Tecnologia 
divendres tarda 
i dissabtes tot el 
dia.  

    

S2 S2S8 MAGATZEM 
D'ESCENIFICACIÓ 
I TECNOLOGIA 

            

S2 S2S9 AULA 
POLIVALENT 

No accepta cap 
escenografia o 
dispositius 

TOT EL DIA L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
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CA. CA. 

S1 S1S2 POLIVALENTS: 
MUSICAL-
TEÒRICA 

  ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  

S1 S1S3 POLIVALENTS: 
MUSICAL-
TEÒRICA 

  ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  

S1 S1S4 POLIVALENTS: 
MUSICAL-
TEÒRICA 

  ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  

S1 S1S5 POLIVALENTS: 
MUSICAL-
TEÒRICA 

  ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  

S1 S1S6  MÀSCARA   TOT EL DIA         

S1 S1S7 MAQUILLATGE   Prioritat d´'us 
ESAD TOT EL 
DIA 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la 
CA. 

  L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD  
mitjançant la CA. 

  

P0 P0D1 AULA DOBLE Ocasionalment 
com dues aules 
senzilles 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ITDansa 
en franja de 
matí i CPD en 
franja de tarda,  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ITDansa i 
CPD,  
mitjançant la 
CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

Prioritat d'ús 
en franja de 
8 a 14,55 h 

P0 P0D2 AULA DOBLE Ocasionalment 
com dues aules 
senzilles 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ITDansa 
en franja de 
matí i CPD en 
franja de tarda,  
mitjançant la 
CA. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ITDansa i 
CPD,  
mitjançant la 
CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

Prioritat d'ús 
en franja de 
8 a 14,55 h 

P1 P1S1 POLIVALENT 
COS-DANSA-VEU 

Aula aprox.75 m2 
amb sostre baix 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  



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

 

 

P1 P1S2 POLIVALENT 
COS-DANSA-VEU 

Aula aprox 90 m2 
amb sostre baix 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  

S2 S2D1 COS-DANSA-VEU 
(Acrobàcia) 

Acrobàcia Prioritat d'ús 
per Acrobàcia 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55 h. 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD en 
franja de 8 a 
14,55 h, 
mitjançant la 
CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

S2 S2D2 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

S2 S2D3 POLIVALENT 
COS-DANSA-VEU 
(Flamenc) 

Aula amb cadires 
adosades a un 
lateral 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P0 P0D3 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P0 P0D4 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P2 P2D1 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P2 P2D2 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  
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14,55h, 
mitjançant CA. 

14,55h, 
mitjançant CA. 

P2 P2D3 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P2 P2D4 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P2 P2S4 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P2 P2S5 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P2 P2S6 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P4 P4S5 COS-DANSA-VEU Aula escenari L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb CSD en 
franja de matí,  
mitjançant la 
CA. 

Prioritat d'ús 
CSD en franja 
de 8 a 14,55 h, i 
en funció de 
l'assignació 
lectiva, 
compartit amb 
ESAD.  

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  
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P4 P4S6 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P4 P4S7 COS-DANSA-VEU   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P4 P4D1 TEÒRICA         ESO. TOT EL DIA   

P4 P4D2 TEÒRICA         ESO. TOT EL DIA   

P4 P4D3 TEÒRICA         ESO. TOT EL DIA   

P4 P4D4 LABORATORI          ESO. TOT EL DIA   

P4 P4D5 TEÒRICA         ESO. TOT EL DIA   

P4 P4D6 MEDIATECA         ESO. TOT EL DIA   

P4 P4D7 TEÒRICA         ESO. TOT EL DIA   

P4 P4D8 GIMNÀS PETIT         TOT EL DIA   

P4 P4S8 GIMNÀS GRAN   ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

ESPAI 
COMPARTIT 
ESAD/CSD en 
franja de 8 a 
14,55h, 
mitjançant CA. 

  Prioritat d'ús en 
franja de 15,05 a 
20 h. L'assignació 
de l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD/CSD 
en franja de tarda,  
mitjançant la CA. 

En funció 
espais lliures 
de lectivitat  

P2 P2S1 INFORMÀTICA   ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  ESPAI 
COMPARTIT 

  

P2 P2S2 INFORMÀTICA Restringida a 
assignatures 
concretes 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  ESPAI 
COMPARTIT 

  

P2 P2S3 TEÒRICA   ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  

P3 P3S1 TEÒRICA   ESPAI 
COMPARTIT. 
En funció de 
necessitats 
MUET en franja 

ESPAI 
COMPARTIT. 
En funció de 
necessitats 
MUET en franja 

Prioritat d'ús en 
franja de 16 a 
19 hores. 
Segons 
calendari UAB 

L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb 
MUET/ESAD/CSD 
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de tarda, 
mitjançant CA. 

de tarda, 
mitjançant CA. 

en franja de tarda,  
mitjançant la CA. 

P3 P3S2 TEÒRICA   ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD/CSD,  
mitjançant la CA. 

  

P3 P3S3 TEÒRICA   ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD/CSD,  
mitjançant la CA. 

  

P4 P4S1 TEÒRICA         Prioritat d'ús 
BATX. TOT EL 
DIA 

  

P4 P4S2 TEÒRICA         Prioritat d'ús 
BATX. TOT EL 
DIA 

  

P4 P4S3 TEÒRICA Petita ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD/CSD,  
mitjançant la CA. 

  

P4 P4S4 TEÒRICA Petita ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

  L'assignació de 
l'espai es farà 
coordinadament 
amb ESAD/CSD,  
mitjançant la CA. 

  

P0 AUDITORI AUDITORI - 
TEÒRICA 

Ocasionalment ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

ESPAI 
COMPARTIT 

S2 SCANNER ESPAI ESCÈNIC - 
ESPAI SCANNER 

Espai escènic i 
aula 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai 
escènic i 
aula a 
reservar amb 
Teatres via 
CA. 

S2 PLATÓ ESPAI ESCÈNIC - 
PLATÓ 

Espai escènic i 
aula 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai 
escènic i 
aula a 
reservar amb 
Teatres via 
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CA. 

S1 TEATRE 
ESTUDI 

ESPAI ESCÈNIC - 
TEATRE ESTUDI 

Espai escènic i 
aula 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai escènic i 
aula a reservar 
amb Teatres via 
CA. 

Espai 
escènic i 
aula a 
reservar amb 
Teatres via 
CA. 

P1 TEATRE 
OVIDI 
MONTLLOR 

ESPAI ESCÈNIC - 
TEATRE OVIDI 
MONTLLOR 

Espai escènic i 
aula 

Espai compartit 
amb Mercat 
Flors segons 
conveni a 
reservar amb 
Teatres via CA. 

Espai compartit 
amb Mercat 
Flors segons 
conveni a 
reservar amb 
Teatres via CA. 

  Espai compartit 
amb Mercat Flors 
segons conveni a 
reservar amb 
Teatres via CA. 

Espai 
compartit 
amb Mercat 
Flors segons 
conveni 
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20. Informe de la Direcció General / Gerència: 
 
Pren la paraula la Directora General, Sra. Magda Puyo, que exposa el seu informe 
dividit en els següents apartats: 
 

 
Pren la paraula el Gerent, Sr. Jordi Roig, que exposa el seu informe dividit en els 
següents apartats: 
 
 Memòria de gestió de l’exercici 2018 

 
S’ha adjunta la memòria i es fa una explicació molt sintetitzada de les actuacions, 
també informe que aquesta ha estat lliurada a la Corporació per a fer el tex refós de 
tota la memòria de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2018. 

 
 Situació de l’edifici del centre territorial del Vallès 

 
Exposa el Gerent, Sr. Jordi Roig, posa en coneixement de la Junta de Govern, que en 
l’averia del sistema de calefacció que va tenir la seu el passat mes de desembre, quan 
es van realitzar les tasques de reparació a l’obrir els fals sostres van detectar que hi 
havia embigats en molt mal estat, un cop detectada la situació vàrem contactar amb 
arquitectes especialistes amb estructures i després d’una inspecció ocular van 
aconsellar la necessitat urgent de reparació de l’embigat dels Forjats de l’Edifici de 
Bombers, de la Seu de Terrassa de l’Institut del Teatre, també ens van informar de la 
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necessitat de l’apuntalament de les parts amb més risc, en conseqüència es va actuar 
de la forma següent: 
 
1r. Informar a la Direcció general, al director del centre Territorial, al Coordinador 
general de la Diputació i a la Directora de serveis d’Edificació i Logística de la 
Diputació 
 
2n. Realitzar un informe intern a través de la secció  de recursos i serves tècnics, del 
qual en dona coneixement a la Junta de Govern 
 

INFORME 

 
SOBRE LA NECESSITAT URGENT DE REPARACIÓ DE L’EMBIGAT  

DELS FORJATS DEL DE L’EDIFICI BOMBERS 
 

SEU DE TERRASSA DE L’INSTITUT DE TEATRE  
 

ÍNDEX 
 
1.- ANTECEDENTS 
2.- ESTRUCTURA DE L’EDIFICI 
3.- PATOLOGIES DETECTADES 
4.- NECESSITAT URGENT DE REPARACIÓ. ACTUACIONS 
ANNEXOS 
PLÀNOLS 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 

 
1.- ANTECEDENTS 
 
L’edifici Bombers va ser construït al 1919 segons consta a la seu electrònica del 
cadastre  
L’any 1995 l’Institut del Teatre, va signar juntament amb l’ajuntament de Terrassa, 
propietària del edifici, un conveni de concessió administrativa d’us privatiu del edifici. 
Durant l’any 1996 es va fer una reforma de l’edifici bombers per tal de adequar-lo a les 
necessitats pedagògiques per desenvolupar els estudis de tècnics de les arts dels 
espectacles (ESTAE) 
El passat mes de gener i arrel d’una actuació per la modificació dels conductes de 
distribució de la calefacció, en l’edifici, es va procedir al desmuntatge de part del cel-
ras dels pisos 1r i 2n i es va comprovar  que existia una greu patologia de les biguetes 
dels respectius forjats.  
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2.- ESTRUCTURA DE L’EDIFICI 
 
L’edifici te planta baixa i 3 plantes pis. La seva estructura és la següent: 

Planta Baixa.  
Estructura vertical: Pilars centrals i parets de fàbrica de maó perimetrals 
Estructura horitzontal: Forjats de bigues de formigó armat i revoltons ceràmics  
 
Planta primera .  
Estructura vertical: Parets de carrega de fàbrica de maó perimetrals i paret de 
càrrega central amb algun pilar jàssera 
Estructura horitzontal: Forjats de bigues de formigó armat i revoltons ceràmics i 
una nova part estructural composta per bigues de ferro a la zona de l’accés 
principal 
 
Planta segona 
Estructura vertical: Parets de fàbrica de maó perimetrals.  A la part central 
pilars de ferro en una part i un altre  part paret de càrrega.  
Estructura horitzontal: Forjats de biguetes de formigó armat i revoltons 
ceràmics. També una nova part estructural composta per bigues de ferro que 
suporta l’escala d’accés de ferro que dona al vestíbul principal 
 
Planta tercera 
Estructura vertical: Parets de fàbrica de maó perimetrals i encavallades  
Estructura horitzontal: Biguetes de formigó  

 
 
3.- PATOLOGIES DETECTADES 
 
S’ha comprovat  l’estat de les biguetes de formigó (vegis  FOTOS i Plànols a 
l’ANNEX).  
 
Una part molt important de les biguetes estan molt deteriorades. Les patologies 
d’aquestes biguetes analitzades es repeteixen en bona part de l’embigat de les 
diferents plantes excepte al forjat de coberta. Es pot observar a les fotos el següent: 
 
Patologia generalitzada a les biguetes possiblement produïda per l’entrada d’aigua a 
través de les façanes dels patis a l’interior del forjat que ha pogut ocasionar la corrosió 
del ferro de les armadures. La banda de tracció, inferior de les biguetes està fortament 
esquerdada, inclús en algunes biguetes, el formigó ha saltat deixant a la vista les 
armadures. 
 
Pis Primer: 
El forjat entre la planta baixa i el primer pis  (fotos 5 i 8) 
Les biguetes presenten majoritàriament petites fissures amb una degradació lleu  
Els forjats entre els pisos primer i segon i segon i tercer : 
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Les biguetes d’aquest pisos presenten un percentatge molt gran de degradació a la 
part que dona a la façana dels patis interiors. En general estan moltes sense el formigó 
de tracció amb les seves armadures rovellades (FOTOS 2,3,7,8). 
L’oxidació de les armadures per la humitat han fet que, conseqüentment, augmentés el 
volum pel rovell, cosa que ha produït el trencament del formigó a la part de tracció. 
D’altre banda l’armadura, degut a l’oxidació, ha perdut la secció òptima per la 
resistència a tracció que es devia establir en el càlcul estructural del projecte. 
 
 
4.- NECESSITAT URGENT DE REPARACIÓ. ACTUACIONS 
 
Vist l’estat general de les biguetes, i degut al risc de colapse d’alguna de les biguetes 
és necessària la seva reparació a curt termini. 
 
Cal distingir 2 tipus de reparació: 
 

- Reparació lleu: S’aplicarà a les biguetes que tinguin una degradació lleu, com 
les del forjat entre la planta baixa i el pis primer 

 
- Reparació forta: S’aplicarà a les biguetes que estan en molt mal estat 

principalment les dels forjats dels pisos primer i segon. 
 
Per això és necessari realitzar les següents actuacions: 
 

1.- MESURES URGENTS 
- Realitzar totes les mesures de seguretat per assegurar l’estabilitat del conjunt. 
- Estintolaments necessaris 
 
2.- ESTUDIS PREVIS  
- Anàlisi de les patologies, valoració i classificació: lleus i greus 
- Assaigs del formigó i armadures. Càlculs necessaris. 
- Plànols de l’estat actual de l’estructura i forjats. 
 
3.- PROJECTE D’EXECUCIÓ 
- Memòria i fases d’execució de la reparació estructural definint els tipus de 

reparacions a realitzar, tant de les fissures com de les bigues molt 
deteriorades. 

- Estat d’amidaments i pressupost 
- Plec de condicions 
- Plànols d’execució 
- Estudi de seguretat i salut 
 

Des de l’Institut del Teatre amb el pressupost aprovat per el 2019 es pot assumir una 
part de l’actuació com són els estudis previs i el projecte execució, però degut a al cost 



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

 

 

de la reparació que es preveu superior als 200.000 euros caldria habilitar una partida 
extraordinària necessària per l’execució de les obres per la via d’urgència. 
 
 
 
 
 
 

Barcelona 28 de febrer de 2019  
 

 
 

LA CAP DE LA SECCIÓ  
DE RECURSOS i SERVEIS TECNICS 

 
  
 

Rosa Maria Canals 
     Arquitecta 

  
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 
 

PLÀNOLS 
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ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA BAIXA 
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ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA PIS PRIMER 
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ESTRUCTURA SOSTRE PLANTA PIS SEGON 
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3r. El Gerent informa de les actuacions dutes a terme, d’entre les quals destaca 
l’encàrrec d’un informe elaborat per experts. Aquest informe que mostra als assistents 
aconsella l’apuntalament, a partir d’una diagnosi visual. A més aconsellen no es dugui 
a terme cap activitat. 
 
 
Informe: 
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4t. Un cop fetes aquestes actuacions la Gerència encarrega un estudi de diagnosi per 
a saber la profunditat de la situació i del cost aproximat de l’actuació i posteriorment 
s’haurà de fer el projecte tècnic 
 
5è. Finalment, el Gerent informa que la situació de l’edifici de bombers de la seu del 
Vallès està en molt mal estat, si afegim les actuacions que s’ha de fer d’arranjament 
de les façanes dels edificis i les actuacions per obtenir els certificat d’activitat, ens 
porta a una reforma integral de tots els edificis amb un cost encara no quantificat però 
elevat, davant d’aquesta situació la Junta de Govern haurà de prendre la decisió més 
idònia per a resoldre la situació sobrevinguda de Terrassa, ja s’havia comentat en 
anteriors juntes que els edificis de Terrassa requerien unes reformes importants, es 
comenta la possibilitat de fer una reforma integral, de buscar un espai alternatiu o fer 
una edificació nova. 
 
El Sr. Jaume Ciurana indica que d’acord amb el dictamen tècnic caldrà actuar en 
conseqüència. 
 
La Sra. Puyo exposa la realitat de les condicions en les quals es desenvolupa la 
docència i la necessitat de planificar amb molta cura qualsevol moviment  que alteri el 
desenvolupament de l’activitat d’estudiants i professorat. Cal buscar solucions 
d’ubicació de materials, activitat i personal urgentment. 
 
A partir d’aquesta informació i després d’un torn d’intervencions dels presents es fixa 
el següent:  

 
Criteri de la Junta de Govern 
 
1.- Caldrà assumir el tancament del centre el més aviat possible i preparar un trasllat  
de les classes a un nou indret. Tot això pendent de l’informe preceptiu a sol·licitar. 
2.- Paral·lelament, es conclou, que s’haurà de formular una sol·licitud de reunió per a 
cerca de solucions i/o ubicacions futures, tant amb la Diputació de Barcelona, com 
amb l’Ajuntament de Terrassa. 
3.- Traslladar d’immediat  una proposta de declaració emergència a la Presidència. 
 
A continuació pren la paraula la directora general,  Sra. Puyo, per  informar en relació 
a l’adquisició dels vestits de la diva Montserrat Caballé. Fa referència a una propera 
exposició. Així mateix s’emetrà una nota de premsa. 
 
Seguidament la Directora fa referència al procés l’adscripció a la Universitat de 
Barcelona. Estem en negociacions respecte al Conveni i a la verificació de les 
titulacions. Pendents de calendaris i instruccions de la Direcció General d’Universitats 
per fixar la implantació dels cinc graus universitaris de l’Institut del Teatre. 
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Per la seva part el Gerent es refereix al projecte de migració de la Infraestructura 
Informàtica de l’Institut del Teatre: s’ha de renovar per donar compliment a les 
prescripcions legals, es plantegen dues solucions: seguir com ara i tenir les còpies de 
seguretat en serveis externs del propi Institut o de la Diputació o concentrar tota la 
CPU i còpies de seguretat a la infraestructura que ja disposa la Diputació. Presenta 
l’informe de migració de la infraestructura informàtica a la DIBA i els costos del mateix, 
que és el següent: 
 
 
PROJECTE DE LA MIGRACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA DE L’INSTITUT 
DEL TEATRE A DIBA 
 
El present document fixa les condicions finals de la infraestructura que s’adquiriria per 
migrar tots els serveis informàtics de l’Institut del Teatre als CPDs de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Les característiques del hardware que es destinarien a aquest projecte són: 
 

 2 servidors HP Synergy 480 Gen10 (3 anys garantia) amb 14 cores i 384 GB de 
RAM cadascun. Tots dos servidors s’instal·larien al CPD del Rellotge. En un 
futur es podria valorar adquirir un tercer servidor per ser instal·lat al CPD 
secundari i funcionar com a servidor de contingència. 

 20 TB d’espai útil SSD per a les màquines virtuals. Aquests 20 TB estarien 
replicats en el  CPD secundari. 

 15 TB d’espai útil NAS per a l’ofimàtica. Aquests 15 TB estarien replicats en el 
CPD secundari. 

 45 TB d’espai útil per a backup, replicats en el CPD secundari. 
 
Els dos servidors i l’espai de 20 TB estan dimensionats per poder allotjar la totalitat de 
la infraestructura virtual que disposa actualment l’IT i futurs creixements i permetre, en 
cas d’avaria d’un dels dos servidors físics, que tota la infraestructura funcionés  sobre 
l’altre servidor mentre se soluciona l’incident ( el dimensionament previst és del doble 
de memòria RAM que els servidors actuals de l’IT). 
 
L’espai de NAS seria el sol·licitat per l’IT (10 TB + 5 TB per a la preservació del 
Museu). 
 
Excepcions: No s’han contemplat les llicències ESXi ni VCenter ni dels sistemes 
operatius, s’entén que correrien a càrrec de l’IT. Per al Firewall s’ha valorat la 
utilització de la llicència Fortinet que disposa l’IT. 
 
Comunicacions: S’ha valorat l’ampliació de la línia entre l’IT i DIBA a 1 Gbps, ja que 
una velocitat inferior seria insuficient per poder migrar els serveis i per poder oferir un 
servei amb el rendiment esperat. Les línies previstes serien: 
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 1 línia d’1 Gbps entre IT Barcelona i el CPD primari. 
 1 línia de 100 Mbps entre IT Barcelona i IT Vic. 
 1 línia de 100 Mbps entre IT Barcelona i IT Terrassa. 

 
S’han valorat els serveis professionals de la residència del tècnic d’EMC per a les 
tasques d’emmagatzematge i backup. El suport a la part de xarxa, seguretat i 
virtualització es farà amb recursos interns i per tant, no s’ha contemplat afegir el seu 
cost. 
 
Els costos de tota la infraestructura  i d’operació són: 
 
Concepte  Primer any  Segon any  Tercer any  Quart any 

 
Infraestructura virtual  44.600,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 

Emmagatzematge i backup 
  77.019,36 € 7.119,80 € 7.119,80 € 24.594,72 € 

 
Línies de comunicacions  36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 

Total  157.619,36 € 43.119,80 € 43.119,80 € 63.094,72 € 
 
El cost total en 4 anys és de 306.953,67 € ( CAP II i VI) 
El cost repercutit en 4 anys és de 76.738,42 €/any 
 
La infraestructura de l’escenari complert quedaria dimensionada de la següent forma: 
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El detall de la valoració econòmica està disponible al document adjunt VALORACIO 
ECONOMICA IT.xlsx 
 
Finalment s’estableix el següent  
 
Criteri de la Junta de Govern 
 
Caldrà propiciar la migració al centre del que disposa la pròpia Diputació de Barcelona. 
I en cap cas es percep com a solució una migració cap a una empresa privada. 
 
 
 
21. Precs i preguntes 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta, 
que signen el President en substitució de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre i el 
Secretari que en dóna fe.  


