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I. BALANÇ DE SITUACIÓ 
 
D’acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a les Corporacions Locals (ICAL), el 
Balanç de situació, presenta la posició del patrimoni referida al tancament de l’exercici, 
estructurat a través de dues masses patrimonials, actiu i passiu, i desenvolupades 
cadascuna d’elles en agrupacions que representen elements patrimonials homogenis. 
 
Alhora, el principi d’anualitat comptable, expressament contemplat a l’article 202 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, determina que en concloure l’exercici econòmic es tanqui igualment la 
comptabilitat, segons el principi d’anualitat comptable, de manera que, organitzada pel 
mètode de partida doble, les operacions permetin d’una banda determinar el resultat 
econòmic de l’exercici i, per altre, obtenir un Balanç de Situació que reflecteixi 
l’estructura patrimonial i financera de l’entitat a 31 de desembre. 
 
Així, l’Actiu recull els béns i drets i el Passiu recull les obligacions i el fons propis. 
(Vegeu Balanç que s’adjunta). 
 
De l’anàlisi de l’estructura bàsica del balanç de situació podem destacar els següents 
fets: 
 

a) Tot l’actiu fix és finançat amb fons propis. 
b) Gairebé la totalitat  del passiu són fons propis, el patrimoni net, concretament el 85%. 
c) El grau de liquiditat és positiu. 
d) L’Institut no té endeutament. 

 
 
Grau de solvència 2020 2021 

Actiu total 18.863.890,36 17.816.459,43 
Passiu exigible   2.741.179,71   2.141.999,09 
 6,88 8,31 
 
La solvència total pel 2021 ha augmentat respecte al 2020. En ambdós casos l’actiu de 
l’Institut és superior al seu passiu exigible, per la qual cosa els creditors poden 
considerar que el seu deute està garantit amb amplitud amb els béns de l’Organisme, ja 
que per cada euro de deute l’Institut en té 8,31 euros d’actiu. 
 
Grau d’autonomia 2020 2021 

Capitals propis /actiu total * 100 85,46% 87,97% 
 
El grau d’autonomia és del 87,97 %, és a dir, l’Institut està autofinançat el 87,97 %, 
percentatge superior  al del 2020 que se situava en el 85,46 %. 
 
 
Grau de liquiditat 2020 2021 

Actiu corrent 4.251.701,13 4.005.780,49 
Passiu corrent 2.741.179,71 2.141.999,09 
 1,55 1,87 
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El grau de liquiditat o solvència tècnica indica quants euros de l’actiu circulant financen 
cada euro de passiu circulant. En el cas de l’Institut, per cada euro de passiu circulant 
n’hi ha 1,87 euros d’actiu circulant. Aquesta ràtio ha augmentat aquest exercici. 
 
 
Grau de liquiditat  
immediata 

2020 2021 

Fons líquids 4.223.039,50 3.957.893,93 
Passiu corrent 2.741.179,71 2.141.999,09 
 1,54 1,84 
 
Aquesta ràtio mostra l’aptitud immediata de l’Institut per a respondre a les seves 
obligacions amb tresoreria en sentit estricte. 
 
La situació de la tresoreria és òptima. Així, amb les existències en caixa a 31 de 
desembre es podrien satisfer la totalitat dels deutes pendents. La posició de tresoreria 
ha augmentat en el darrer any: malgrat la disminució dels fons líquids, hi ha hagut també 
una disminució del passiu corrent. 
 
L’Institut gestiona la seva tresoreria a través de dipòsits en entitats financeres. Del seu 
resultat es deixa constància mitjançant la corresponent acta d’arqueig mensual. Tota la 
informació es pot trobar en la documentació complementària annexa a la Memòria 
d’aquests comptes anuals 
 
Coeficient de finançament de l’actiu fix 2020 2021 

(Capitals propis + passiu no corrent)/ 
(Actiu no corrent) * 100 

110,33% 113,95% 

 
El valor d’aquesta ràtio ha de ser superior a 100,  ja que en cas contrari, ens trobaríem 
en una situació perillosa,  ja que estaríem finançant actiu fix amb capitals a curt termini. 
 
En el cas de l’Institut, la ràtio pel 2021 és de gairebé un 114%. Això indica que els 
capitals permanents són superiors a l’actiu fix, ja que part de l’actiu circulant ha estat 
finançat amb aquests. 
 
 
Coeficient de finançament de l’actiu circulant 2020 2021 

(Passiu corrent/Actiu Corrent)*100 
 

64,47% 53,47% 

 
El valor d’aquesta ràtio ha de ser inferior a 100, ja que en cas contrari, s’estaria finançant 
part de l’actiu fix mitjançant capitals a curt termini. 
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II. COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL 

 
Es presenta la següent composició del Resultat Econòmic Patrimonial: 
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III. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

 
 
 
L’estat de canvis en el patrimoni net tracta de reflectir els moviments de les partides que 
engloben el patrimoni net durant l’exercici. 
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AQUEST ESTAT NO ÉS APLICABLE A L’INSTITUT DEL TEATRE. 
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IV. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 

 
 
El llistat adjunt informe sobre l’origen i destinació dels moviments ocorreguts en les 
partides monetàries d’actiu representatives d’efectiu i altres actius líquids equivalents i 
indica la variació neta soferta per les mateixes en l’exercici. 
 
Es distingeix entre les activitats de gestió, d’inversió i de finançament. Les activitats de 
gestió inclouen les transaccions que intervenen en la determinació del resultat de la 
gestió ordinària de l’entitat i aquelles altres que no es classifiquen en les dues restants. 
Les activitats d’inversió inclouen els pagaments i cobraments que tenen el seu origen 
en l’adquisició, venda o amortització d’elements de l’immobilitzat no financer i 
d’inversions financeres. Les activitats de finançament inclouen els cobraments 
procedents de l’adquisició per tercers de títols valors emesos per l’entitat, aportacions 
de l’entitat o entitats propietàries, deutes amb entitats de crèdit, així com els pagaments 
a l’entitat o entitats propietàries o per reemborsament de passius financers. 
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V. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 
 

V.1  INTRODUCCIÓ 
 
La liquidació dels pressupostos de les entitats locals es regeix pel disposat en els articles 
191 a 193 bis del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), en els articles 89 a 105 
del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, i en l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
pel la que s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 
 
L’article 191 del RDL 2/2004 disposa que el Pressupost de cada exercici es liquidarà 
quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any 
natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria els ingressos i pagaments 
pendents, segon les seves respectives contraccions. En l’apartat 3 de l’esmentat article, 
s’assenyala que les Entitats Locals hauran de confeccionar la liquidació del seu 
Pressupost abans del dia primer de març de l’exercici següent i que l’aprovació de la 
liquidació del pressupost corresponent a la Presidència de l’entitat local, previ informe 
de la Intervenció. 
 
La normativa legal es troba recollida en les següents Lleis i Reglaments: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local. 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (Capítol VI del Títol II) 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals (articles 191 a 193 bis) 
- Reglament Pressupostari aprovat pel Reial Decret 500/90, de 20 d’abril (articles 89 a 

105). 
- Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL 2013) aprovada per Ordre del 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de 20 de setembre de 2013. 
- Llei Orgànic 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 

(LOEPSF), amb les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 

- Reial Decret Legislatiu 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària 
en la seva aplicació a les entitats locals. 

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, modificada per l’Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 

- Reglament número 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig que 
aprova el SEC 2010. 

- Manual del càlcul de Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptar a les Corporacions 
Locals, publicat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). 

- Guia per a la determinació de la Regla de la Despesa de l’article de la LOEPSF per a 
corporacions locals de la IGAE. 

 
V.2  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 
Dels articles 191 del RDL 2/2004 i 93.1 RD 500/90 es desprèn que la liquidació del 
Pressupost informarà: 
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Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les 
seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, 
les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats. 
 
Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els 
drets cancel·lats, els drets nets i la recaptació. 
 
Tot seguit s’analitza la liquidació del Pressupost 2021 de l’Institut del Teatre: 
 
 

V.3  ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
El resultat de la liquidació del pressupost d’ingressos ha estat la següent: 

 
Previsions inicials 20.508.425,00 

Modificacions  1.833.481,02 

Previsions definitives 22.341.906,02 

Drets reconeguts nets 20.200.315,95 

Recaptació neta 20.187.531,95 

Pendent de cobrament 12.784,00 

 
 
Les previsions inicials del pressupost d’ingressos van ser de 20.508.425,00 €. S’han 
efectuat modificacions del pressupost d’ingressos per import d’1.833.481,02 €, que 
representen un 8,94 % de les previsions inicials d’acord amb el següent desglossament: 

 
Capítol 8 Actius financers 1.833.481,02 

TOTAL 1.833.481,02 

 
La modificació que afecta el capítol 8 del pressupost d’ingressos correspon a la 
incorporació de romanents de crèdit núm. 1/2021, que alhora va generar crèdit als 
capítols 1, 2, 4 i 6 del pressupost de despeses i les modificacions pressupostàries 
números 2 i 4 per incorporació de romanent líquid de tresoreria, segons el següent detall: 

 
Compromisos de despesa exercici 2021 343.139,50 

Finançament afectat per programes europeus 26.312,00 

Incorporació de Romanent líquid de tresoreria 1.464.029,52 

TOTAL 1.833.481,02 

 
 
Els drets reconeguts nets ascendeixen a 20.200.315,95 € i representen el 90,41 % de 
les previsions definitives, d’import 22.341.906,02 €. 
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L’execució del pressupost d’ingressos per capítol ha estat la següent: 
 

Classificació 
Capítol 

Denominació capítol Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 
nets 

% 

Capítol 3 
Taxes, preus públics i 
altres ingressos 1.580.000,00 1.291.197,32   81,72  

Capítol 4 Transferències corrents 18.741.125,00 18.746.035,03 100,02 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 17.300,00 0,00     0,00 

Capítol 7 Transferències de capital  120.000,00 139.064,93 115,88 

Capítol 8 Actius financers 1.833.481,02 24.018,67     1,31 

TOTAL 22.341.906,02   20.200.315,95   90,41 

 
Els drets pressupostaris pendents de cobrament de l’exercici corrent sumen 
12.784,00 € que es corresponen amb els següents conceptes: 
 

Drets pressupostaris pendents de cobrament 

Taxes, preus públics i altres ingressos 12.784,00 

TOTAL 12.784,00 

 
Els drets pendents de cobrament de pressupostos tancats ascendeixen a 
26.908,37 €, mentre el pendent de cobrament de cobrament d’operacions no 
pressupostàries ascendeix a 10.539,92 €. 
 
 

V.4  ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
 
El resultat de la liquidació del pressupost de despeses ha estat la següent: 
 

Crèdits inicials 20.508.425,00 

Modificacions  1.833.481,02 

Crèdits totals 22.341.906,02 

Obligacions reconegudes netes 20.229.629,21 

Pagaments efectius (líquids) 20.005.349,54 

Pendents de pagament 224.279,67 

 
El pressupost de despeses ha estat executat en un 90,54 %, resultat de la relació 
entre els crèdits definitius i l’import de les obligacions reconegudes netes. 
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El pressupost inicial, d’import 20.508.425,00 €, va ser incrementat per 
modificacions pressupostàries per import de 1.833.481,02 € aplicades als capítols 
1, 2, 3, 4 i 6. 
 
L’execució del pressupost de despeses per capítol es correspon ha estat con 

segueix: 

 

Classificació 
Capítol 

Denominació capítol Crèdits 
definitius 

Obligacions 

reconegudes 
netes 

% 

Capítol 1 Despeses de personal 16.895.472,52 16.581.912,89 98,14 

Capítol 2 
Despeses corrents  

en béns i serveis 
3.655.568,97 3.056.199,63 83,60 

Capítol 3 Despeses financeres 2.100,00 158,29  7,53 

Capítol 4 Transferències corrents  367.564,54 293.281,45 79,79 

Capítol 6 Inversions reals 1.371.199,99 291.276,95 21,24 

Capítol 8 Actius financers 50.000,00 6.800,00 13,60 

TOTAL   22.341.906,02 20.229.629,21 90,54 

 
Les obligacions pendents de pagament de l’exercici ascendeixen a un total de 
768.191,62 €, de les quals 224.279,67 €, corresponen al pressupost corrent, 
2.859,39 € a pressupostos tancats i 541.052,56 € son operacions no 
pressupostàries.  
 

V.5  RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 
Els articles 96 i 97 del Reial Decret 500/1990 defineixen el resultat pressupostari, 
en disposar que vindrà determinat per la diferència entre els drets pressupostaris 
liquidats i les obligacions pressupostàries reconegudes en aquest període, 
prenent per al seu càlcul els seus valors nets, és a dir, deduïdes les anul·lacions 
que en unes o altres s'hagin produït durant l'exercici, sense perjudici dels ajustos 
que s'hagin de realitzar. Aquest resultat informa de la capacitat o necessitat de 
l’ens, generada per les operacions pressupostàries de l’exercici.  
 
Sobre el resultat pressupostari s’han realitzat els ajustos necessaris, en augment 
per l'import de les obligacions reconegudes finançades amb romanent de 
tresoreria per a despeses generals, en augment per l'import de les desviacions 
de finançament negatives i en disminució per l'import de les desviacions de 
finançament positives, per obtenir així el Resultat pressupostari ajustat, tal com 
s’estableix en les Regles 27 a 29 de la ICAL i el punt 10 de la Tercera part del 
PGCP. 
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En el moment de liquidar el pressupost s'han calculat les desviacions de 
finançament produïdes en cada un dels projectes de despeses amb 
finançament afectat, desviacions que s'han produït a conseqüència dels 
desequilibris originats pel desfasament entre el finançament rebut i el que 
hauria haver-se rebut en funció de la despesa realitzada. 
 
El resultat pressupostari ajustat de l’exercici ha estat de 289.932,25 €.. 
 
 

Drets reconeguts nets 20.200.315,95 

Obligacions reconegudes netes 20.229.629,21 

Resultat pressupostari de l’exercici -29.313,26 

(+) Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 366.399,61 

(+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici  16.262,16 

(-) Desviacions de finançament positives de l’exercici  63.416,26 

Resultat pressupostari ajustat  289.932,25 

 
 

V.6  LLISTATS DE LIQUIDACIÓ 
 
S’ajunten els següents Llistats: 
 

· Estat de Liquidació del Pressupost d’Ingressos 
 

· Estat de Liquidació del Pressupost d’Ingressos. Resum per classificació econòmica 
 

· Estat de liquidació del Pressupost de Despeses 
 

· Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses. Resum per classificació econòmica 
 

· Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses. Resum per classificació Programa 
 

· Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses per Grup de Programa i Concepte 
 

· Estat de Liquidació del Pressupost de Despeses per borsa de vinculació 
 

· Resum d’Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Programa i Capítol 
 

· Resum d’Obligacions Reconegudes Netes per Classificació Econòmica i Programa 
 

· Estat de Liquidació del Pressupost. Resultat Pressupostari. 
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VI. MEMÒRIA 
 
 

1 ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 
 

1.1  Organització i activitat 
 

L’Institut del Teatre va ser creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913 amb el nom 
d’Escola Catalana d’Art Dramàtic. 
 
El domicili de l’Institut del Teatre radica a l’edifici situat a la plaça Margarida Xirgu, s/n. 
a la ciutat de Barcelona i n’ocupa les seves dependències. 
 
L’Institut del Teatre és un organisme autònom de naturalesa administrativa creat per la 
Diputació de Barcelona en 1990, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni 
independent i amb capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves 
necessitats. 
 
En data 20 de juny de 2000 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar definitivament 
els nous Estatuts de l’Institut del Teatre i en el Ple de 29 de març de 2001 va aprovar 
inicialment la modificació dels Estatuts de l’Institut, quedant definitivament aprovats en 
sessió plenària de 28 de juny de 2001. 
 
Finalment, per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 17 de juny de 2004, 
es van adequar els Estatuts de l’Institut del Teatre a la llei 57/2003, de 16 de desembre, 
de mesures per a la modernització del govern local. Els vigents Estatuts van ser 
publicats al BOPB número 192 de data 11 d’agost de 2004.  
 
Les competències i finalitats de l’Institut del Teatre són: 
 

a) L’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle. 
 

b) La promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions i 
qualsevol altra activitat de formació i promoció en les diverses especialitats de les arts 
de l’espectacle. 
 

c) La realització d’activitats de recerca i d’investigació, en l’àmbit que li és propi. 
 

d) La conservació, l’adquisició, la difusió, la classificació i l’exhibició de fons documentals, 
bibliogràfics i museístics especialitzats. 
 

e) L’edició, directa o en col·laboració de llibres, revistes, cartells i qualsevol altre material 
imprès, fonogràfic, fotogràfic, cinematogràfic, de vídeo o enregistrat en qualsevol altre 
suport relatiu a les arts escèniques i de l’espectacle. 
 

f) L’organització, la producció i la gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de 
dansa, propis o aliens, així com la realització de programacions a les seves sales 
d’espectacle. 
 

g) La cooperació en la divulgació i suport a les activitats que dins l’àmbit dels objectius de 
l’Institut es duguin a terme per part d’altres administracions. 

 
h) La projecció de les seves activitats, dins l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona. 
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i) Qualsevol altra activitat relacionada o connexa amb les anteriors, o relativa a la formació, 
la recerca i de les arts de l’espectacle. 

 
El règim econòmic i financer s’adequa a l’establert a la normativa vigent pel sector públic 
en matèria pressupostària, financera, de control i de comptabilitat. 
 
El règim de contractació s’adequa a l’establert en 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).  
 
Els òrgans de govern i d’administració de l’Institut del Teatre són els següents: 
 

- El Consell General és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l’alta 
orientació i fixació de les grans línies d’actuació de l’organisme. 
 

- La Junta de Govern és l’òrgan que assumeix el govern i la gestió ordinària de l’Institut. 
 

- La Presidència té atribuïda la màxima representació legal d’aquest i en dirigeix el govern 
i l’administració. 
 

- La Vicepresidència és l’òrgan de govern que substitueix la Presidència i assumeix les 
seves atribucions en els casos de vacants, absència o malaltia i exerceix les funcions 
que li delegui la persona titular de la Presidència. 
 

- La Direcció General és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la coordinació 
de la gestió de l’Institut. 
 

- La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la gestió econòmica i administrativa 
de l’Institut. 
 

L’Institut del Teatre, per a la realització del seu objecte i finalitats, disposarà dels 
recursos econòmics següents: 
 

a) Les taxes, els preus públics i els altres ingressos que es puguin obtenir per la utilització 
dels serveis que presti l’Institut. 
 

b) Els productes del seu patrimoni. 
 

c) Les subvencions que aportin les entitats i organismes de caràcter oficial o particular a 
les finalitats de l’Institut. 
 

d) Els llegats o donacions a l’Institut que hi hagin estat acceptades per la Junta de Govern. 
e) Les aportacions de la Diputació de Barcelona amb càrrec als pressupostos de la 

Corporació. 
 

f) Els Crèdits i aportacions obtingudes d’entitats oficials i particulars. 
 

g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal aplicable. 
 
Constitueixen el patrimoni de l’Institut: 
 

a) Els béns que li adscrigui la Diputació en ús, els quals conservaran la seva qualificació 
jurídica original. 
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b) Els que l’Institut adquireixi per qualsevol títol legítim. 

 
1.2   Principals fonts d’ingressos de l’Institut del Teatre 

 
Les principals fonts d’ingressos es troben regulades pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(Reial Decret Legislatiu 2/2004 LRHL).  
 
Per l’any 2021 el detall dels imports dels drets reconeguts nets dels ingressos de gestió 
ordinària, amb indicació de la seva importància relativa sobre el total, ha estat el 
següent: 
 

    Import(€)  
Pes relatiu  

(%)  
Taxes 1.019.288,73 5,05 
  Matrícules Escola 1.017.344,66 5,04 
  Fotocòpies i microfilmació 1.312,57 0,01 
  Cessió d'espais 631,50 0,00 
Preus públics 270.602,72 1,34 
  Seminaris i Cursets 202.704,48 1,00 
  Servei de menjador 34.117,07 0,17 
  Altres preus públics 33.781,17 0,17 
Reintegrament de pressupostos tancats 1.265,18 0,01 
Altres ingressos diversos 40,69 0,00 
Transferències corrents 18.746.035,03 92,80 
  Aportació Ordinària Diputació de Barcelona 18.226.425,00 90,23 
  Aportació Generalitat (Departament Ensenyament) 499.515,63 2,47 
  Altres transferències Comunitat Europea i     
  altres Organismes 20.094,40 0,10 
Cànons Bar 0,00 0,00 
Transferències de capital 139.064,93 0,69 
  Aportació extraordinària Diputació de Barcelona 0,00 0,00 
  Per inversions Museu Arts Escèniques 26.705,38 0,13 
  Per Inversions 112.359,55 0,56 
Bestretes al personal 24.018,67 0,12 
Total drets reconeguts néts 20.200.315,95  

 
La principal font d’ingressos de l’Institut del Teatre és l’aportació ordinària de la Diputació 
de Barcelona destinada a col·laborar en el finançament de les despeses corrents de 
funcionament amb un pes relatiu del 90,23 % del total, així com l’aportació destinada a 
les despeses d’inversió. 
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També, la Generalitat de Catalunya aporta una quantitat destinada al finançament del 
sosteniment de l’Escola d’Ensenyament Secundària i Artística/Conservatori 
Professional de Dansa (EESA/CPD). 
D’altra banda, l’Institut del Teatre obté ingressos provinents de les taxes per matrícules 
d’ensenyaments reglats  i preus públics corresponents a ensenyaments no reglats i 
d’altres taxes i preus pels següents conceptes: cessió d’espais, serveis administratius, 
drets de reproducció de documents i béns, serveis de reprografia, serveis del centre de 
documentació, activitats teatrals, activitats de la jove companyia IT Dansa, serveis 
tècnics, activitats de festivals, servei de menjador de l’Escola d’ensenyament secundari 
i Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) així com per a la venda de 
productes promocionals. 
 
Altres ingressos serien els corresponents a aportacions per transferència de l’Estat i la 
Unió Europea i d’altres entitats per a la realització del programa Erasmus i similars, així 
com el cànon del servei de bar de la seu de Barcelona i la seu de Terrassa de l’IT, que 
actualment està en suspens amb motiu de la crisi que es va produir amb motiu de la 
situació de pandèmia motivada pel Covid-19. 
 

1.3  Consideració fiscal 
 

a) Impost de Societats 
 
En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre està exempt de l’Impost i no està subjecte a retencions a compte sobre els 
rendiments financers que rep. 
 

b) Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
 
L’Institut efectua les corresponents declaracions trimestrals mitjançant el model 303 i 
està subjecte a una prorrata general que varia segons la fórmula que s’aplica a l’últim 
trimestre de l’exercici i es regularitzen els trimestres anteriors. Així, durant l’exercici 2021 
la prorrata provisional que es va aplicar va ser del 2% i la prorrata definitiva, segons el 
càlcul de la fórmula, es manté en aquest percentatge. 
 
S’adjunten els fulls de control dels resums anuals de l’IVA repercutit i suportat: 
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1.4  Estructura organitzativa bàsica 
 
Els òrgans de govern de l’Institut del Teatre són la Junta de Govern i el Consell General.  
 
La seva configuració respon a la següent composició: 
 

· Junta de Govern 
 
1 President 
6 Vocals designats per la Diputació de Barcelona 
2 Vocals designats per l’Institut del Teatre 

 
· Consell General 

 
1 President 
8 Vocals designats per la Diputació de Barcelona 
2 Vocals designats per l’Institut del Teatre 
Des del punt de vista de gènere, la Junta de Govern estaria formada per 2 dones i 7 
homes i el Consell General per 3 dones i 8 homes. 
 
El següent organigrama mostra l’estructura administrativa de l’Institut del Teatre: 
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1.5  Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre, tant 
funcionari, com personal laboral, distingint per categories i sexes. 

 
Durant l’any 2021 s’han realitzat 414 contractes laborals o nomenaments de durada 
determinada (capítol I del pressupost de despeses) i 356 prestacions per col·laboracions 
docents, professors convidats i becaris (capítols II i IV del pressupost de despeses). 
 
Això suposa un increment d’un 8,66 % de contractes laborals respecte a l’any 2020, que 
van estar de 381 contractes laborals, i un increment  en el nombre de col·laboradors 
docents, professors convidats i becaris en gairebé un 23 % respecte al 2019 (un total 
de 290 en el 2019). 
 
El total d’efectius i col·laboradors durant l’exercici 2021 ha estat de 821 persones (761 
persones en el 2020). 
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PLANTILLA FUNCIONARIS      
 Categ. Total Dones Homes Vacants 
1.Escala administració general           
            
         Administratiu/iva BC 3 2 1 0 
            
  1.1. Sots escala auxiliar           
            
         Auxiliar administratiu/iva BD 23 15 4 4 
            
  1.2. Subescala subaltern           
        Subaltern/a BE 13 7 6 0 
            
2.Escala administració especial           
  2.1. Subescala tècnica           
         2.1.1. Classe tècnics superiors           
                Tècnic/a superior 
arquitecte/enginyer CA 1 1 0 0 
                Tècnic/a superior dret CJ 2 0 1 1 
                Tècnic/a superior economia CI 1 0 1 0 
                Tècnic/a superior informació CK 1 1 0 0 
                Tècnic/a superior en documentació CT 2 2 0 0 
            
         2.1.2.Classe tècnics mitjans           

 Tècnic/a mitjà/ana 
arquitecte/engiyer DA 2 1 1 0 
                Tècnic/a mitjà/ana empresarials DI 1 1 0 0 
                Tècnic/a mitjà/ana bibliologia DE 8 8 0 0 
            
  2.2.Subescala serveis especials           

           
         2.2.1 Classe comeses especials           
                Grup A (Grup A-1)           
                Tècnic/a superior educació CG 2 0 1 1 
                Tècnic/a superior CN 8 6 2 0 
                Tècnic/a superior en lletres CH 1 0 0 1 
                Tècnic/a superior recursos humans CR 2 0 1 1 
                Tècnic/a superior informàtica CL 5 2 2 1 
            
                Grup B (Grup A-2)           
                Tècnic/a mitjà/ana especialista DG 4 4 0 0 
                Tècnic/a mitjà/ana informàtica DF 1 0 1 0 
                Tècnic/a mitjà/ana gestió DS 2 2 0 0 
            



 
   

90 
Comptes anuals  2021 
Gerència 
Secció de Gestió Econòmica 

      
                Grup C (Grup C-1)           
                Tècnic/a auxiliar bibliologia EI 2 1 1 0 
                Tècnic/a auxiliar gestió EM 4 2 2 0 
                Tècnic/a auxiliar especialista EG 10 4 6 0 
                Tècnic/a auxiliar informàtica  EN 1 0 1 0 
            
                Grup D (Grup C-2)           
                Auxiliar d'Oficina HS 2 2 0 0 
            
      2.2.2. Classe personal d'oficis           
            
                Grup C (Grup C-1)           
                Oficial/a especial mant.instal·lacions LB 1 0 1 0 
            
                Grup D (Grup C-2)           
                Oficial/a manteniment instal·lacions MB 2 0 2 0 
                Oficial/a de serveis MS 6 0 6 0 
                Oficicial/a telefonista/recepcionista MT 2 0 2 0 
            
                Agrupacions professionals           
                Operari de serveis PA 6 1 5 0 

TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS   118 62 47 9 

PLANTILLA FIXA PERSONAL LABORAL    
  Categ. Total Dones Homes Vacants 

                Grup A (Grup A-1)           
                Tècnic/a superior educació  CG 138 68 53 17 
            
                Grup B (Grup A-2)           
                Tècnic/a mitjà/ana educació DD 22 5 17 0 

 Tècnic/a mitjà/ana especialista  DG 1 0 0 1 
            
                Grup C (Grup C-1)           
                Tècnic/a auxiliar educació ED 1 0 1 0 
                Tècnic/a auxiliar especialista EG 2 2 0 0 
TOTAL PLANTILLA PERS. 
LABORAL   164 75 71 18 

      
  Total Dones Homes Vacants 

TOTAL PLANTILLA   282 137 118 27 

  100,00% 48,58% 41,84% 9,57% 
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1.5.1 Nombre mitjà d’empleats durant el 2021 
 
La mitjana de personal en nòmina abonada per capítol I durant l’exercici 2021 ha estat 
de 367 persones com a personal empleat al mes (372 persones en el 2020), dels quals 
111 en règim de personal funcionari i 256 en règim laboral, mentre que 265 persones 
ocupen plaça vacant (106 funcionaris més 159 personal laboral). 
 
Des del punt de vista de gènere, dels 367 efectius, 170 són homes i 197 són dones. 
 
 

CATEGORIA HOMES DONES TOTAL 
Grup A - Tècnic Superior 101 135 236 
Grup B - Tècnic Mitjà   29   23   52 
Grup C - Tècnic auxiliar   13   12   25 

CATEGORIA HOMES DONES TOTAL 
Grup D - Auxiliar administratiu i oficial de serveis D   15    18   33 
Grup E - Subaltern i Operari de Serveis   12      9   21 

TOTAL PERSONAL (FUNCIONARIS + LABORALS) 170  197 367 
 
 
Despeses de personal 
  
Les despeses de personal es reconeixen en el compte del resultat en el moment que 
merita l’obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent 
monetari que se’n deriva. 
 
Durant l’exercici 2021, s'han produït 12 jubilacions en total, de les quals 8 han estat 
ordinàries i 4 anticipades amb percepció de l’incentiu econòmic previst a la normativa 
de la Diputació de Barcelona. D’aquestes jubilacions, 6 corresponen a professors de 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic, 1 a professors de l’Escola d’Ensenyament Secundària 
i Artística- Conservatori Professional de Dansa (EESA-CPD), 2 a suports a la docència 
(Instrumentistes), 1 de professor del Conservatori Superior de Dansa (CSD) i 2 a 
personal administratiu PAS.   
 
S’han abonat amb càrrec a l’exercici 2021 un total de 238.900,36 € en concepte 
d’incentiu econòmic a la jubilació anticipada. 
 
En concepte de millora social general i d’edat s’han abonat durant l’exercici un total de 
162.897,79 €. 
 
La quota patronal de la Seguretat Social per import de 285.788,44 € corresponent al 
mes de desembre de 2021 s'ha imputat i abonat al mes de gener de 2022 a càrrec de 
Pressupost de despeses de l'exercici 2022. 
 
Del total de la despesa de capítol 1 la part més significativa és la que fa referència al 
Pla d’Ordenació Acadèmica (POA), aprovat anualment per Junta de Govern abans de 
l’inici del curs acadèmic següent, que agrupa els col·lectius docents i de suport a la 
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docència. La seva importància queda determinada en un pes de 2/3 de la despesa total 
en concepte de capítol 1. 
 
 

 
 
 
El personal es regeix bàsicament per les condicions establertes a l’Acord sobre 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona i el Conveni col·lectiu 
del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona, d’aplicació a l’Institut del 
Teatre. 
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2. GESTIÓ INDIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I 

ALTRES FORMES DE COL.LABORACIÓ 
 
 
 
Marc normatiu 
 
 
L’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada pel número vint-i-u de l’article 1r. De la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, estableix que “els 
serveis públics de competència local hauran de gestionar-se de la forma més sostenible 
i eficient d’entre les enumerades a continuació: (...) B) Gestió indirecta, mitjançant les 
distintes formes previstes per al contracte de gestió de serveis públics al text refós de la 
Llei de Contractes del Servei Públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.” 
 
L’article 277 del text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que la contractació de la gestió 
dels serveis públics pot adoptar qualsevol de les modalitats següents: 
 

a) Concessió, per la qual l’empresari gestiona el servei al seu propi risc i ventura. 
 

b) Gestió interessada, en virtut de la qual l’Administració i l’empresari participen en 
els resultats d’explotació del servei en la proporció que s’estableixi en el 
contracte. 
 

c) Concert amb persona natural o jurídic que estigui realitzant prestacions 
anàlogues a les que constitueixen el servei públic de que es tracti. 
 

d) Societat d’economia mixta en la qual l’Administració participa, per si mateixa o 
per mitjà d’una entitat pública, en concurrència amb persones naturals o 
jurídiques. 
 

 
L’Institut formalitza nombroses activitats i convenis de col·laboració amb la finalitat de 
desenvolupar relacions de cooperació en l’àmbit educatiu amb altres centres, instituts, 
universitats i organismes, nacionals i internacionals, en matèria d’ensenyament, arts 
escèniques, difusió cultural, promoció i organització de cursos, realització d’activitats de 
recerca i d’investigació, conservació, adquisició i exhibició de fons documentals, 
bibliogràfics i museístics, edició directa o en col·laboració de llibres, revistes, cartells, 
material imprès i altres similars. 
 
Els convenis de despesa amb vigència per a l’Institut per a l’exercici 2021 són els 
següents: 
 
 

OBJECTE TERMINI DESPESA (€) 
Conveni marc per al manteniment dels registres bibliogràfics del 
Catàleg de la Biblioteca del Centre de Documentació i Museu 
de les Arts Escèniques de l’Institut del Teatre 

07/06/2017 a 
31/12/2021 3.483,15 
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OBJECTE TERMINI DESPESA (€) 

Adhesió al Conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci 
LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions (06/07/2017) 

06/07/2017 a 
05/07/2021 20.000,00 

Organització d’un programa d’activitats pedagògiques per a les 
escoles públiques de primària i secundària de la comarca 
d’Osona 

25/02/2021 a 
31/12/2021 10.200,00 

Conveni de col·laboració per a la contractació conjunta del 
servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa 

02/10/2021 a 
01/10/2022 4.533,50 
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3. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 

 
 
3.1   Imatge fidel 
 

 
Els comptes anuals de l’Organisme s’han obtingut dels registres comptables tancats a 
31 de desembre de 2021, i es presenten d’acord amb les disposicions legals vigents en 
matèria comptable, amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera a la data esmentada, i del resultat econòmic i patrimonial, dels canvis en el 
patrimoni net, dels fluxos d’efectiu, i del resultat de l’execució del pressupost de l’entitat 
corresponent a l’exercici anual acabat a la mateixa data, els quals s’expressen en euros. 
 
Aquests comptes anuals formaran part del Compte General de la Diputació de 
Barcelona, el qual serà sotmès a l’aprovació pel seu Ple en els terminis establerts. 
 
La liquidació del pressupost de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes 
autònoms ha estat aprovada per Decret de Presidència núm. 513 de data 26 de gener 
de 2022. 
 
El règim de comptabilitat és el previst en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per 
a les entitats locals i els seus organismes autònoms.  
 
Els comptes anuals de l’exercici 2021 han estat elaborats d’acord amb l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, d’aprovació de la Instrucció de model normal de 
comptabilitat local (en endavant IMNCL), així com amb el que preveu el Pla General de 
Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local (PGCPAL) que acompanya la 
IMNCL. 
 
La informació que constitueix els comptes anuals es presenta de tal forma que compleixi 
amb els requisits i característiques normatius que són: 
 

· Claredat 
· Rellevància 
· Fiabilitat 
· Comparabilitat 

 
Els principis comptables que li resulten aplicables, d’acord amb  la Instrucció esmentada 
anteriorment, tenen per finalitat que aquests comptes anuals expressin la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de 
l’organisme autònom i són: 
 

a) Principis comptables de caràcter econòmic patrimonial: 
 

- Gestió continuada 
- Meritació 
- Uniformitat 
- Prudència 
- No compensació 
- Importància relativa 
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b) Principis de caràcter pressupostari 

 
- Principi d’imputació pressupostària 
- Principi de desafectació. 

 
 
Per tal de facilitar la comprensió dels comptes anuals i amb l’objectiu de mostrar la 
imatge fidel, s’incorpora en la nota 15 d’aquesta memòria, informació complementària 
amb el detall dels costos assumits per la Diputació de Barcelona necessaris per a 
l’activitat de I ‘Institut durant l’exercici 2021. 
 
 

3.1.1 Principis comptables públics no aplicats perquè interfereixen en 
l’objectiu de la imatge fidel 

 
No s’ha deixat d’aplicar cap principi comptable públic perquè interfereixi en l’objectiu de 
la imatge fidel. 
 
 

3.1.2 Principis i criteris comptables aplicats i altra informació complementària 
necessària per assolir l’objectiu de la imatge fidel 

 
Tal com s’estableix l’ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la instrucció 
de comptabilitat, defineix “importància relativa” com a principi que ha de presidir 
l’aplicació dels principis i criteris comptables. 
 
“L’aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la 
importància en termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. En 
conseqüència, és admissible la no aplicació estricta d’algun d’aquests, sempre que la 
importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació constatada sigui 
escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació patrimonial i 
dels resultats”. 
 
 Les partides o els imports la importància relativa dels quals sigui escassament 
significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció. 
 
No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no 
s’hagin aplicat preceptes legals en matèria comptable.  
 
 

3.2   Comparació de la informació 
 
Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2021, inclouen la informació relativa a 
l’exercici anterior en el seu balanç, compte econòmic patrimonial i a la resta d’estats 
comptables que inclouen informació comparativa. 
 
No hi ha cap motiu que impedeixi la comparació dels comptes anuals de l’exercici amb 
els de l’exercici anterior, a excepció dels efectes motivats per la situació de pandèmia 
pels efectes de la Covid-19 que s’esmenten en l’apartat 3.5. 
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3.3   Raons i incidència en els comptes anuals dels canvis en criteris de 
comptabilització i correcció d’errors 
 
 

En l’elaboració dels comptes anuals de l’exercici s’han aplicat els mateixos criteris 
comptables que en els de l’exercici anterior, no detectant cap error (de rellevància) a 
corregir en aquests.  
 
 

3.4   Informació sobre canvis en estimacions comptables que siguin 
significatius 

 
No s’han produït canvis en les estimacions comptables que calgui informar atesa la seva 
significació. 
 
El programari informàtic de comptabilitat “SICALWIN” no ha pogut extreure els llistats 
corresponent al punt 24 de la memòria corresponents als projectes d’execució de 
despesa i despeses amb finançament afectat de la memòria. 
 
Aquests llistats s’han confeccionat de forma manual. 
 
 

3.5   Especial referència als efectes de la Covid-19 
 

Malgrat que no hi ha instruccions específiques per a l’administració local, l’Ordre 
ECO/199/2021, de 25 d’octubre, sobre operacions comptables de tancament de 
l’exercici pressupostari del 2021, en el seu article 14,  contempla que els Comptes 
anuals hauran de contenir en la seva memòria un apartat específic per informar de 
manera detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia i del 
seu impacte sobre la recaptació dels ingressos. 
 
Amb l’objectiu de permetre als usuaris de la informació financera comprendre la 
naturalesa i l’abast de l’impacte de la pandèmia així com de les mesures adoptades per 
l’entitat per a fer front als riscos derivats d’aquests, s’inclou aquest apartat amb la 
informació necessària corresponent. 
 

3.5.1. Factors causants i mitigadors en relació amb la capacitat de l’entitat per 
a continuar duent a terme la seva activitat 
 

L’Institut del Teatre ha elaborat els seus Estats Financers sota el principi d’empresa en 
funcionament, sense que existeixi cap mena de risc important que pugui suposar canvis 
significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent. 
 

3.5.2 Detall de les incerteses significatives que afecten l’activitat i dels riscos 
rellevants 

 
Al tancament de l’exercici, l’òrgan de govern de l’entitat, no ha considerat necessari 
registrar cap provisió ni contingència derivada dels efectes negatius de la Covid-19. 
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3.5.3. Impacte en el Balanç de Situació 
 
Durant l’exercici 2021, l’Institut del Teatre ha realitzat les següents inversions 
relacionades amb la situació de pandèmia, amb càrrec al capítol VI del Pressupost de 
despeses: 
 
 
Econòmic Actuació IMPORT € 
623.00 Aparells sensors de CO2 2.445,43 
626.00 Ordinadors portàtils  3.067,56 
636.00 Monitors  3.768,12 
  TOTAL 9.281,11 

 
 

3.5.4. Impacte en el Compte de Resultats Econòmic patrimonial  
 
 

En aquest subapartat s’analitzen els efectes de la situació motivada per la Covid-19 en 
una doble vessant: 
 
D’una banda en les despeses realitzades amb càrrec al pressupost de despeses i d’altra 
la repercussió en el Pressupost d’Ingressos. 
 

· Impacte sobre les Despeses 
 

 
Les principals actuacions han estat destinades principalment a donar resposta a les 
diferents necessitats del personal administratiu i del personal docent amb motiu del 
teletreball, així com atendre les tasques de neteja i desinfecció dels espais comuns en 
les 3 seus de l’Institut del Teatre.  
 
 
Econòmic Actuació IMPORT € 

206.00 Aplicació Zoom Vídeo 
 

2.032,80 

220.02 Certificat signatura electrònica 
 

1.113,75 

221.06 Gel i solució higienitzant 
 

766,29 

221.10 Bobines papers eixugamans 
 

1.127,44 
221.99 Antivíric per a linòleum aules dansa 1.121,39 

221.99 Netejador per a catifa desinfectant 167,05 

221.99 Cinta per marcar protocol Covid-19 298,81 

221.99 Material per a Tribunals proves d’accés 313,16 

227.00 Treballs desinfecció Teatre Alegria Terrassa 379,83 

227.00 SERVEI DE NETEJA BCN durant el període de classes. LOT 1 39.759,02 

227.00 Servei puntual de neteja a Terrassa 
 

38,25 
227.00 Desinfecció de la sala Alegria i de la sala Maria Planas 253,22 

227.00 Servei de desinfecció de les butaques teatres de Terrassa 506,44 
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227.00 Servei de neteja amb pulverització 892,29 

213.00 Reparació conductes impulsió d’aire de la sala de climatització 11.031,87 

213.00 Reparació càmera termogràfica accés principal IT Barcelona 148,31 

  TOTAL 59.949,92 

 
 

· Impacte sobre els Ingressos 
 

 
Malgrat que la major part del pressupost d’Ingressos de l’Institut del Teatre està format 
per les aportacions a càrrec de la Diputació de Barcelona (aportació ordinària pel 
sosteniment de l’Institut així com l’aportació per inversions) les quals representen un 
90% del total d’ingressos, altres ingressos propis han estat afectats amb motiu de la 
pandèmia. 
 
Els principals han estat: 
 

- Les taxes per cessió d’espais han sofert una reducció en els drets reconeguts 
nets del 91,46% respecte a l’any anterior.  

 
Els drets reconeguts nets per aquest concepte han estat enguany de 631,50 € 
per 7.394,63 de l’any 2020. Aquesta reducció és més significativa si es compara 
amb les dades de l’exercici 2019, any anterior a la pandèmia, on els drets 
reconeguts nets van ascendir a 41.471,95 €. 

 
- S’han augmentat gairebé en un 30% els ingressos relatius a les taxes per a la 

prestació del servei de menjador escolar i monitoratge de l’Escola 
d’Ensenyament Secundària i Artística/Conservatori Professional de Dansa, a 
causa de la tornada a la normalitat pel que fa a les classes lectives (drets 
reconeguts nets de 34.117,07 €, mentre que l’any 2020 van ser de 26.252,42 €). 
Ara bé, aquest ingrés encara està  un 37% per sota dels reconeguts l’any 2019, 
abans de la pandèmia, que van ser de 54.602,75 €. 

 
- Malgrat que ja hi havia una reducció del 72% l’any 2020 dels drets reconeguts 

nets dels cànons dels bars (capítol V del pressupost d’ingressos  de la seu de 
Barcelona i de la seu de Terrassa,  passant d’uns drets reconeguts nets per 
aquest concepte de 13.000,67 l’any 2019 a un import de 3.595,75 € durant el 
2020, enguany no hi figuren drets reconeguts per aquest concepte. 

 
Això ha estat així derivat de l’Acord  de la Junta de Govern de l’IT en la seva 
sessió ordinària de data 19 de maig de 2020  el qual estableix el diferiment en el  
pagament del cànon mensual fins que, finalitzat el període de durada de la 
situació creada per la Covid-19 i represa l’activitat, s’aprovin les mesures de 
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte. 
 

 
3.5.5.  Suspensions de contractes per causa de la pandèmia 
 
 

Enguany no hi consta cap suspensió de contractes per causa de la Covid-19.  
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Els contractes que es van suspendre al 2020, van restablir l’activitat abans d’acabar 
l’any.  Així: 
 

- Decret 563-2020 de 28 d’abril de 2020 (exp. 2018/003) “LA CYCA PROJECTS 
& SERVICES SL.”, suspensió per al període comprès entre el 16 de març i el 26 
d’abril de 2020 (ambdós inclosos) del contracte relatiu al “Servei de manteniment 
de les jardineres i plantes ornamentals del recinte de la seu de Barcelona de la 
seu de Barcelona de l’Institut del Teatre”.  Contracte prorrogat i vigent fins al juny 
de 2022. 

 
- Decret 565/2020 de 28 d’abril de 2020 (exp. 2017/093) LOGIC ASSISTENT, SL, 

U.T.E. 
Suspensió total i temporal del contracte corresponent al LOT 2 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)”. LOT 
2: Edifici del Centre Territorial del Vallès, a Plaça Didó, 1 de Terrassa, amb dues 
dependències: Edifici Catex i Edifici Bombers. Suspensió temporal i posterior 
aixecament amb la finalització del contracte (Decret 744/20). Contracte finalitzat 
en tots els lots. 

 
- Decret 1012/2020 de 30 de juliol de 2020, ratificat per Junta de Govern de 28 

d’octubre de 2020 (exp. 2017/131)  “INTEGRA MGSI CET CATALUÑA SL.” 
Declarar l’aixecament de la suspensió total i temporal del LOT 2 i LOT 3 de la 
contractació dels “Serveis auxiliars dels edificis de l’Institut del Teatre”, reservat 
a centres especials de treball (CET) i a empreses d’inserció (EI), amb efectes 1 
de setembre de 2020. Contracte prorrogat i vigent fins al mes de juny de 2022. 
Tots els lots. 

 
- Dictamen 17/2020 de 19 de maig de 2020 (exp. 2008-008) “EUREST 

COLECTIVIDADES S.A.” 
Apreciació de la impossibilitat de prestació del “Servei per a la gestió indirecta 
de l’explotació, sota la modalitat de concessió, dels serveis de menjador escolar 
i monitoratge (alimentació i esbarjo) en temps de migdia dels alumnes de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa de 
l’Institut del Teatre (EESA/CPD), i de Bar- Restaurant de la seu de Barcelona de 
l’Institut del Teatre” i diferir el pagament del cànon. Amb efectes 13 de març de 
2020. 
 

- Dictamen 18/2020 de 19 de maig de 2020 (exp.2016-031) “FÀTIMA MOIX 
LLORACH”. 
Apreciació de la impossibilitat de prestació de la concessió del “Servei de Bar 
Cafeteria al Centre Territorial del Vallès de l’Institut del Teatre”, i diferir el 
pagament del cànon. Amb efecte 14 de març de 2020. 

 
Actualment resta pendent l’aprovació del restabliment econòmic del servei de bar de la 
seu de Barcelona.  
 
D’altra banda, malgrat es va aprovar inicialment el restabliment econòmic pel que fa a 
la prestació del servei de bar de la seu de Terrassa, segons acord adoptat en data 21 
de juliol de 2921 (núm. 104/2021)  es va presentar un recurs d’alçada contra l’esmentat 
acord de la junta de govern de l’Institut del Teatre, restant pendent l’aprovació del 
pronunciament sobre aquest recurs. 
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3.5.6.  Despeses previstes en el Pressupost per l’exercici 2022 
 

 
Destinades a protegir als treballadors i als alumnes, permetre el teletreball en el període 
de confinament i l’educació a distància, s’han destinat les següents despeses en la 
confecció del Pressupost inicial de l’IT per a l’exercici 2022 
 
De despeses corrents de capítol II no hi ha previst cap actuació 
 
Econòmic Actuació IMPORT € 
 2 TOTAL 0,00 

 
Les mascaretes i demés material de protecció ens la subministra la Diputació de 
Barcelona 
 
Pel que fa a les Inversions: 
 
Enguany està en curs la inversió relativa a la substitució de les refredadores i la compra 
de portàtils per facilitar el teletreball, que no s’han portat a terme en l’exercici 2021. 
 
 
 
Econòmic Actuació IMPORT € 

626.00 Compra de portàtils 
 

41.348,12 

623.00 
Contractació de refredadores per a la seu de Barcelona per a millora de 
la qualitat de l’aire, especialment indicat en temps de Covid-19 

 
 

370.946,88 

  TOTAL 412.295,00 

 
 

3.5.7.   Previsió en el Pressupost d’Ingressos per l’exercici 2022 
 

 
La previsió total dels ingressos de l’IT per l’exercici 2022 s’incrementa en un 5,75% 
respecte a l’exercici anterior. 
 
Pel que fa al capítol 3 (taxes i d’altres ingressos) la previsió disminueix un 7,59% 
respecte la del 2021, passant de 1.580.000 € a 1.460.000 €., principalment degut a una 
previsió a la baixa respecte l’any anterior  de les taxes per matrícules i dels preus públics 
per matrícules, seminaris i cursets, així com taxes per cessió d’espais, donada la 
tendència observada en els darrers anys, encara en recuperació donat els efectes de la 
pandèmia. 
 
El capítol 4 presenta un increment del 6 % respecte l’any anterior. Així l’aportació 
ordinària de la Diputació de Barcelona passa de 18.226.425 € de l’any 2021 a 
19.373.640 € al 2022.. També es contempla un lleuger augment per la transferència del 
conveni de sos import total d’1.132.515 €. També és contempla un lleuger increment per 
la transferència pel sosteniment de l’Escola d’Ensenyament Secundària i 
Artística/Conservatori Superior de Dansa amb la Generalitat de Catalunya, sense que 
actualment hi hagi constància de l’import a transferir.  



 
   

102 
Comptes anuals  2021 
Gerència 
Secció de Gestió Econòmica 

En relació amb el capítol 5 dels ingressos patrimonials, estan representats totalment pel 
cànon de la prestació del servei de bar de l’Institut de les seus de Barcelona i Terrassa, 
en la modalitat de concessió. No estan contemplats ingressos per interessos de dipòsits 
donada la situació del mercat financer. 
 
Els ingressos per transferències de capital (capítol 7) està representada per l’aportació 
a càrrec de la Diputació de Barcelona per inversions i es manté en el mateix import que 
l’anterior, concretament 120.000 €. 
 
 
 

3.6. Especial referència als fets d’assetjament denunciats 
 
 

Arran de la notícia publicada en el diari Ara de data 21 de febrer de 2021 on es feia 
ressò d’abusos a l’Institut del Teatre on desenes d’estudiants denunciaven l’assetjament 
sexual i l’abús de poder d’un grup reduït de professors, es produïa una situació de crisi 
en la institució, a conseqüència de la qual  es van apartar dos dels professors  i es va 
produir la  dimissió de la direcció general i, posteriorment, de la gerència de l’IT. També 
va dimitir en bloc l’equip directiu de l’Escola Superior d’Art Dramàtic després de la 
renúncia de la direcció general. 
 
Malgrat que existia un protocol contra aquests casos des de feia tres anys, on no es va 
rebre cap denúncia, l’Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona considera la situació  
com a greu i  s’han pres les mesures per tal d’ajudar psicològicament als alumnes 
afectats. 
 
L’Institut del Teatre reitera la més absoluta repulsa als casos d’assetjament sexual i 
abús de poder a alumnes per part d’alguns docents del centre, així com el suport i 
solidaritat amb les víctimes que hagin pogut patir aquest tipus de situacions. Alhora, 
reivindica la bona feina, professionalitat i ètica general de l’equip de tres-centes 
persones que formen part de l’equip docent de l’Institut del Teatre.  
 
En aquest sentit, les actuacions i mesures preses per tal de gestionar de la millor manera 
possible els fets esmentats són les següents: 
 
- Nomenaments: 
 

· Nomenament per part de la Diputació de Barcelona de la direcció general de l’IT. 
Es tracta  d’un nomenament per raons d’urgència, de manera transitòria, fins que 
es resolgui la convocatòria del concurs públic per a la provisió del lloc de treball 
de director o directora general de la Institució. 
 
Les bases del concurs es van publicar simultàniament el 26 de març de 2021 al 
DOGC i al BOPB, i pròximament es preveu la publicació de la convocatòria que 
establirà el termini per a la presentació de sol·licituds. El nomenament és efectiu 
des de l’1 d’abril i fins al 30 de novembre de 2021, podent-se extingir el 
nomenament un cop s’hagi produït la resolució del concurs de director o 
directora de l’Institut del Teatre. 
 
El nomenament es va acordar amb el vistiplau dels claustres de les quatre 
escoles de l’Institut: Escola Superior d’Art Dramàtic, el Conservatori Professional 
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de Dansa/Escola Integrada de Dansa i ESO- Batxillerat, el Conservatori Superior 
de Dansa i l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle. 
 
Amb aquest nomenament es tractava de garantir el funcionament de la institució 
durant els mesos de transició fins al nomenament de la nova direcció general. 
 
En data 22 de juny de 2021, s’ha resolt la convocatòria pública per a la provisió 
del lloc de treball de Director/a General de l’Institut del Teatre (convocatòria DG-
1/21) 
 

· Publicació de les bases dels concursos amb els terminis de presentació 
d’instàncies i projectes relatives a les eleccions de l’Escola Superior d’Art 
Dramàtic i Direcció General. 
 

- Gestió de Crisi: 
 

· Contractació d’una empresa experta en gestió de crisi per ajudar a liderar un 
canvi de paradigma pel que fa als hàbits de comportament i les dinàmiques de 
treball en l’àmbit de les arts escèniques, que també assessorarà l’Institut pel que 
fa a la gestió i a la comunicació (tant interna com externa) derivades de la situació 
actual de crisi. 

 
-Participació de l’alumnat: 
 

· Recuperació i promoció dels òrgans de participació de l’alumnat a l’IT. 
 

· Recuperació del Reglament del Consell d’Estudiants per a la seva revisió i 
activació. 

 
· Contactes amb les estudiants del Consell de Direcció per començar a treballar 

en l’activació (o millora) de la comunicació interna amb els estudiants de l’IT. 
 

· Planificació i calendari de treball. 
 
-Bones pràctiques/codi deontològic: 
 

· A partir de la feina ja feta anteriorment, s’ha reprès el treball de bones pràctiques 
i codi deontològic de l’IT amb l’objectiu que serveixi de model per a tot el sector. 

 
-Suport psicològic: 
 

· Funcionament des de l’1 de març del servei d’atenció psicològica, un servei 
gratuït de suport a les víctimes d’abusos de poder i assetjament sexual a la 
institució, el qual el pot sol·licitar tant l’alumnat com el professorat i el personal 
d’administració i serveis de l’Institut. L’atenció psicològica la donen dues 
psicòlogues col·legiades del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, que 
atenen individualment les persones que ho sol·liciten. L’atenció es realitzada de 
forma presencial a les consultes particulars de cada professional a Barcelona 
ciutat. 
(https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl611/serveisitramits/serveis/id68/servei-d-
atencio-psicologica.htm 
 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl611/serveisitramits/serveis/id68/servei-d-atencio-psicologica.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl611/serveisitramits/serveis/id68/servei-d-atencio-psicologica.htm
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-Altres mesures activades 
 

· Engegar un pla de formació integral en assetjament sexual i abusos de poder 
adreçat tant a professorat, alumnat, com a personal d’administració i serveis de 
l’Institut amb l’objectiu d’oferir una formació específica per tal de prevenir i evitar 
que es repeteixi qualsevol situació d’abús a les aules. La formació anirà a càrrec 
d’experts en els àmbits corresponents. 
 

· Activació d’una Comissió de diàleg integrada per representants de docents de 
l’Institut del Teatre, així com per representants de l’alumnat. La comissió es 
reunirà setmanalment per afavorir l’intercanvi d’opinions i donar resposta amb la 
màxima rapidesa a qualsevol necessitat o dificultat que es pugui produir a les 
aules. 
 

· Paral·lelament, la Comissió d’Investigació de l’Assetjament vinculada al 
“Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l’assetjament sexual, per raó 
de sexe, orientació sexual o identitat de gènere” de l’IT, continua estudiant les 
instàncies rebudes des que es van fer públics casos d’assetjament i abús de 
poder al diari Ara. 
 

· Amb l’objectiu de donar màxima prioritat i agilitzar la investigació, la Comissió 
s’ha ampliat i ha passat a estar integrada per set persones, comptant, a més a 
més, amb el suport de professional en l’àmbit de l’assetjament i de recursos 
humans i dels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona. La Comissió té 
previst que, en un termini màxim de tres mesos, podria emetre un informe 
vinculant sobre cada instància analitzada. Atesa la Llei de Protecció de Dades, 
el nombre d’instàncies rebudes, així com el seu contingut, són de caràcter 
confidencial. 
 

· Els casos en què la Comissió consideri que no poden ser tractats dins el Protocol 
d’assetjament sexual perquè no hi ha indicis en aquest àmbit, es deriven a 
Recursos Humans de l’Institut del Teatre. 

 
Les despeses en relació a les mesures adoptades han estat les següents durant 
l’exercici 2021: 
 
Econòmic Actuació IMPORT € 

227.99 
Contractació del “Servei d’atenció psicològica per al personal i alumnat 
de l’Institut del Teatre” .  

 
 

8.970,00 

227.99 

Contractació del “servei de reparació a les víctimes de maltractament per 
part de professorat de l’Institut del Teatre durant la seva estada formativa 
en aquesta Institució”. 

 
 

617,50 

227.99 
Contractació per als “Serveis de comunicació per al tractament de crisi de 
l’Institut del Teatre”. 

 
 

18.000,18 

162.00 

Acció formativa “Introducció als conceptes d’assetjament sexual, laboral, 
psicològic i abús de poder” de caràcter obligatori per a tot el personal 
vinculat a la docència de l’Institut del Teatre. 

 
 

1.250,00 

162.00 
Sessions formatives en prevenció d’assetjament en l’àmbit de la docència 
de l’Institut del Teatre. 

 
3.750,00 

162.00 
Curs d’introducció als conceptes d’assetjament sexual, labora, psicològic 
i abús de poder   

 
480,00 

  TOTAL 33.067,68 
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4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 

 
 
 
S’han aplicat les normes de valoració que figuren en la segona part de l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, pel qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (IMNCL). 
  

4.1  Immobilitzat Material 
 
 
Criteris d’activació 
 
Són actius tangibles, mobles i immobles que: 
 

a) Posseeix l’entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i 
serveis per als seus propis propòsits administratius. 

 
b) S’espera que tinguin una vida útil major a un any. 

 
L’Institut del Teatre compta amb un inventari de béns i drets integrat amb el de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb la legislació patrimonial, amb el detall 
individualitzat dels diversos elements de l’immobilitzat que té enregistrats a la seva 
comptabilitat. Aquest inventari es porta amb l’aplicació  de gestió d’actius del programari 
“SICALWIN” que es coordina periòdicament amb la informació continguda a la 
Comptabilitat de l’Institut i amb l’inventari general de la Diputació. 
 
Amb caràcter general, s’exclouen de l’immobilitzat material i, per tant, es consideren 
despesa de l’exercici per criteris d’importància relativa dintre de la massa patrimonial, 
aquells béns que no sigui preceptiu inventariar d’acord amb el Manual de Normes i 
Procediments de Gestió Patrimonial de la Diputació de Barcelona i que tenen un preu 
unitari inferior a l’establert, segons l’import fixat a les taules de valoració del referit 
Manual. 
 
Valoració inicial 
 
 
Pel que fa a la valoració inicial, les inversions en béns de l’immobilitzat material es 
valoren al seu preu d’adquisició, inclosos els impostos indirectes no recuperables 
associats a la compra, els costos d’adquisició directament relacionats amb la compra i 
els de posada en marxa, si s’escau, o el “cost de producció” en aquells que han estat 
resultat de treballs propis. 
 
Els edificis són actius independents i es comptabilitzen en tots els casos de forma 
diferenciada 
 
Capitalització de les despeses financeres 
 
No s’incorporen despeses financeres en el cost de béns de l’immobilitzat material. 
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Valoració posterior 
 
 
Amb caràcter general, els elements de l’immobilitzat material es valoren al seu cost, més 
els desemborsaments posteriors, menys l’amortització acumulada i les correccions 
valoratives per deteriorament. 
 
Els costos d’ampliació, modernització o millora s’incorporen a l’actiu com a major valor 
del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la 
seva vida útil. 
 
Les despeses de reparació i manteniment que no incrementen la capacitat productiva o 
augmenten la vida útil dels béns, s’han considerat despesa corrent de l’exercici, capítol 
II. 
 
L’entitat no porta a terme normalment treballs amb personal propi que siguin 
susceptibles d’activació. 
 
Béns de patrimoni històric 
 
Els béns de patrimoni històric es registren quan es poden valorar i establir la seva vida 
útil de forma fiable. 
 
Els béns que no es troben inclosos en el balanç per no complir els requisits esmentats 
es detallen a continuació, juntament amb les seves descripcions: 
 
 

Codi Nom C. Adquisició Data Alta Import 
Codi 
Classificació 

Nom 
Classificació 

300242 

DONACIO DE LA COL·LECCIO 
PERSONAL D’AURORA PONS  
AL MAE 0,00 18/12/2009 0,00 C20103 

MOBILIARI 
ARTÍSTIC 

300243 

DONACIO DE ROSA REGAS 
D’UN FONS DE LLIBRES DE 
MARIONA PAGES I D’UN 
ARXIU PERSONAL DE XAVIER 
REGAS 0,00 18/12/2009 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

300244 

CESSIÓ GRATUITA I 
INDEFINIDA DE DECORATS 
ESCÈNICS PER PART DE LA 
FUNDACIÓ GRAN TEATRE DEL 
LICEU 0,00 18/12/2009 0,00 C20103 

MOBILIARI 
ARTÍSTIC 

308774 

DONACIÓ DE L’ARXIU 
FOTOGRÀFIC DEL TEATRE 
ROMEA AL CENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ DEL MAE, 
QUE ABARCA ELS 
ESPECTACLES DEL 1948 AL 
1990 0,00 13/01/2010 0,00 C330203 

FONS 
BIBLIOGRÀFIC 
I 
AUDIOVISUAL 

309497 

ARXIU D’ESPECTACLES DE LA 
COMPANYIA “”LA FURA DELS 
BAUS”” 0,00 16/12/2014 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

309589 

ARXIU DE JAUME ANGLES I 
VERGARA (TITELLES I 
DOCUMENTACIO) 0,00 22/10/2015 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

309599 

VESTUARI DEL TEATRE 
NACIONAL DE CATALUNYA 
(TNC) 0,00 01/01/2016 0,00 C20103 

MOBILIARI 
ARTÍSTIC 
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Codi Nom C. Adquisició Data Alta Import 
Codi 
Classificació 

Nom 
Classificació 

309667 

ARXIU PREMSA DE L’OBRA 
“”LA TORNA”” D’ANDREU 
SOLSONA/FERRAN RAÑE 
(JOGLARS) 0,00 29/11/2016 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

309668 

VESTUARI DEL TEATRE 
NACIONAL DE CATALUNYA 
(TNC) 0,00 22/12/2016 0,00 C20103 

MOBILIARI 
ARTÍSTIC 

309784 

FONS DOCUMENTAL 
ESCENOGRAF I FIGURINISTA 
ISIDRE PRUNES I MAGRANS 0,00 11/01/2018 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

309785 
FONS DOCUMENTAL ELENA 
CASTELAR GARRIGA 0,00 15/02/2018 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

309792 

VESTUARI I ATREZZO 
ARTISTIC SOPRANO 
VICTORIA DE LOS ANGELES 0,00 09/04/2018 0,00 C20103 

MOBILIARI 
ARTÍSTIC 

309879 

FONS DOCUMENTAL DE 
JOSEP MONTANYES I 
MOLINER 0,00 19/03/2019 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

309880 

FONS DOCUMENTAL JOAN 
BAIXAS-COMPANYIA DE 
TEATRE ""LA CLACA"" 0,00 26/03/2019 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

309881 
FONS DOCUMENTAL JOSEP 
M. BENET I JORNET 0,00 26/03/2019 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

309882 

FONS DOCUMENTAL TERESA 
CUNILLE I DOMENEC 
VILARRASA 0,00 09/04/2019 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

309883 

DIBUIX ""APUNTS DE DANSA"" 
DE FRANCESC CRESPO 
GIMENEZ 0,00 09/04/2019 0,00 C20101 PINTURES 

310006 
FONS DOCUMENTAL 
ANGELES GULIN 0,00 25/10/2019 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

310007 COL·LECCIÓ SANTIAGO VELA 0,00 25/10/2019 0,00 C10301 
DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

310008 

FONS RAIMUNDO TORRES 
(+BOTES, ANELL BORIS 
GODUNOV+MONOCLE 
ESCARPIO TOSCA) 0,00 25/10/2019 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

310009 

DONACIO COMPANYIA 
FARRES BROTHERS I CIA (1-
3): TITELLA 
EXTRATERRESTRE BLIBLI 0,00 25/10/2019 0,00 C20103 

MOBILIARI 
ARTÍSTIC 

310010 

DONACIO COMPANYIA 
FARRES BROTHERS I CIA (2-
3): TITELLA PLAT VOLADOR 
TRIPULAT PEL SENYOR 
GRUGRU 0,00 25/10/2019 0,00 C20103 

MOBILIARI 
ARTÍSTIC 

310011 

DONACIO COMPANYIA 
FARRES BROTHERS I CIA (3-
3): TITELLA LLIT VOLADOR 
KLA I BLIBLI 0,00 25/10/2019 0,00 C20103 

MOBILIARI 
ARTÍSTIC 

310012 

COL·LECCIO DE PREMSA 
JORDI SURIÑA: MONTSERRAT 
CABALLE: 1965-1974"" 0,00 25/10/2019 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

310191 

ARXIU ""FESTIVALS DE 
TARDOR. OLIMPIADA 
CULTURAL (1989-1992)""  0,00 17/03/2021 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

310220 
DONACIO ""FONS GELABERT 
AZZOPARDI.MAE""  0,00 22/09/2021 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 
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Codi Nom C. Adquisició Data Alta Import 
Codi 
Classificació 

Nom 
Classificació 

310297 

DONACIO ""FONS MARIA 
ARAUJO 1992-2017"" 
(DICTAMEN 61/2021)  0,00 19/05/2021 0,00 C10301 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 

 
 
A més dels anteriors hi figuren el següent bé per cessió d’ús temporal al nostre favor 
per un període de 4 anys: 
 
 

Codi Nom C. Adquisició Data Alta Import 
Codi 
Classificació 

Nom 
Classificació 

309792 

VESTUARI I ATREZZO 
ARTÍSTIC SOPRANO 
VICTÒRIA DELS ANGELS 0,00 09/04/2018 0,00 C20103 

MOBILIARI 
ARTÍSTIC 

 
- Tot el fons bibliogràfic tant l’històric com modern és consultable a: http://cataleg.cdmae.cat 
- Tot el fons d’arxiu i museus (excepte fons personals) és consultable a: http://colleccions.cdmae.cat 
I els inventaris de fons personals a la web: www.cdmae.cat  
 
 
Amortització 
 
Els elements que integren l’immobilitzat material, són objecte d’amortització sistemàtica 
pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d’ells. Per defecte, la 
base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es 
consideren nuls els valors residuals.  
 
La dotació  a l’amortització de cada període és reconeguda com una despesa en el 
resultat de l’exercici per la part corresponent al valor comptable i s’inicia en el moment 
de la posada en funcionament del bé. 
 
La vida útil dels béns que hi figuren en el nostre Inventari, i d’acord amb el Manual de 
normes i procediments de gestió patrimonial de la Diputació de Barcelona, són els 
següents: 
 

CODI CLASSIFICACIÓ 
Vida útil 
ANYS 

Compte 
Immobilitzat 

IMMOBLES     
10 10 Terrenys    
  1001 Terrenys 0 2100 
  1001 01 Terrenys urbans   
  1001 02 Finques rústiques   
11  Construccions   
CONSTRUCCIONS 1101 01 Edificis 50 2110 

3  Mobles   
MOBLES 30 Equips de procés d’informació   
  3001 01 Equips de procés d’informació 4 2170 
  3001 02 Electrònica de xarxa 4 2170 

http://cataleg.cdmae.cat/
http://colleccions.cdmae.cat/
http://www.cdmae.cat/
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CODI CLASSIFICACIÓ 
Vida útil 
ANYS 

Compte 
Immobilitzat 

  3001 03 Elements informàtics    
                  inventariables globalment 4 2170 
  3001 04 Equips de procés d’informació   
                  (quantitat) 4 2170 
  32 Maquinària, instal.lacions i utillatge   
  3201 Maquinària   
  3201 012 Maquinària general 12 2140 
  3201 022 Aparells de mesura i laboratori 7 2140 

  3201032 Elements de seguretat i comunicació 7 2140 
  3202 Instal.lacions tècniques   
  3202 012 Instal.lacions del servei públic 15 2150 
  3203 Utillatge   
 3203 012 Estris i eines 7 2140 
C     
BÈNS DE CARÀCTER C1 Caràcter històric   
HISTÒRIC ARTÍSTIC C103 01 Documents històrics  2130 
  C201 Caràcter artístic   
  C201 01 Pintures  2130 
  C201 02 Escultures  2130 
  C201 03 Mobiliari artístic   2130 

· Els béns de caràcter històric artístic únicament s’amortitzen si estan registrats en el balanç (valoració 
fiable) i es pot determinar de forma fiable la seva vida útil 
 

 
4.2  Patrimoni públic del sòl 
 
 

Són actius no corrents materialitzats generalment en béns immobles afectats al destí 
d’aquest patrimoni. 
 
Les normes de reconeixement i valoració aplicades a aquests elements són anàlogues 
a les descrites en l’apartat anterior relatiu a l’immobilitzat material d’acord amb el que 
s’estableix en la norma de reconeixement i valoració núm. 1 “Immobilitzat material”. 
 
 L’Institut no disposa d’actius materialitzats en béns immobles que estiguin afectats al 
destí d’aquest patrimoni.  
 

4.3   Inversions immobiliàries 
 

 
Es tracta d’immobles (terrenys o edificis) amb la finalitat d’obtenir rendes, plusvàlues o 
ambdues, a través del seu arrendament o alienació, sense que sigui cap d’aquestes una 
finalitat de l’entitat.  
 
En aquells supòsits en els quals una part de l’immobilitzat material de les entitats es 
tenen per obtenir rendes o plusvàlues i altra part s’utilitza en la producció o 
subministrament de béns o serveis o bé per a finalitats de caràcter administratives, 
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l’entitat les comptabilitzarà separadament. Si aquestes parts no poden ser venudes 
separadament, l’entitat únicament la qualificarà d’inversió immobiliària, si sols una part 
insignificant s’utilitza per a la producció o prestació de béns o serveis, o per finalitats 
administratives.  
 
A les inversions immobiliàries els hi serà d’aplicació l’establert en la norma de 
reconeixement i valoració núm. 1, “Immobilitzat material”. 
 
L’Institut no disposa d’actius d’aquesta analogia. En el seu cas se’ls aplicarien els criteris 
de valoració de l’immobilitzat material. 
 
 

4.4  Immobilitzat immaterial 
 
 
Criteris d’activació 
 
Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no 
monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en  
el temps i utilització en la producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos 
de l’entitat,  són identificables. És a dir: 
 

a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o 
lliurats per a la seva explotació. 

 
b) Sorgeixen de drets contractuals o d’altres drets legals, amb independència que 

aquests drets siguin transferibles o separables d’altres drets o obligacions. 
 
Amb caràcter general, podran excloure’s de l’immobilitzat intangible i, per tant, 
considerar-se despesa de l’exercici, aquells béns i drets llur preu unitari i importància 
relativa, dins de la massa patrimonial, així l’aconsellin.  

 
L’Institut del Teatre compta amb un inventari de béns i drets integrat amb el de la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb la legislació patrimonial, amb el detall 
individualitzat dels diversos elements de l’immobilitzat que té enregistrats a la seva 
comptabilitat. Aquest inventari es porta amb l’aplicació informàtica de gestió d’actius del 
programari “SICALWIN” que es coordina periòdicament amb la informació continguda a 
la Comptabilitat de l’Institut i amb l’inventari general de la Diputació. 
 
En el cas de l’immobilitzat immaterial, d’acord amb el Manual de Normes i Procediments 
de Gestió Patrimonial de la Diputació de Barcelona, sempre estan subjectes a 
inventariar-se independentment del seu import. 
 
Dins de l’immobilitzat immaterial, cal destacar els drets de la propietat intel·lectual, així 
com les aplicacions informàtiques. Les despeses de manteniment de les aplicacions són 
registrades com a despeses de l’exercici.  
 
 
Valoració inicial 
 
Les inversions en béns de l’immobilitzat immaterial  es valoren principalment al seu “preu 
d’adquisició”, inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, 
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els costos d’adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en 
funcionament, si escau, o el “cost de producció” en aquells que han estat resultat de 
treballs propis. 
 
 Valoració posterior 
 
 
Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, 
menys l’amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 
 
Els costos d’ampliació, modernització o millora s’incorporen a l’actiu com a major valor 
del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la 
seva vida útil. 
 
L’entitat no porta a terme normalment treballs amb personal propi que siguin 
susceptibles d’activació 
 
Amortització 
 
 
El càlcul de les amortitzacions es practicarà per a cada bé, segons els criteris 
determinats en el manual de gestió d’actius del programari SICALWIN “Gestió 
patrimonial: manual de normes i procediments” .  
 
Els béns i els drets que tinguin la consideració d’amortitzables seran objecte d’una 
amortització sistemàtica al llarg de la seva vida des de la seva posada en funcionament. 
 
L’operació de càlcul d’amortització es fa amb periodicitat anual, en acabar cada exercici 
durant la vida útil de cada bé, i es registra de forma agregada a la comptabilitat 
patrimonial i de forma individual a l’inventari des de la seva posada en servei. 
 
La vida útil dels béns que hi figuren en el nostre Inventari, i d’acord amb el Manual de 
normes i procediments de gestió patrimonial de la Diputació de Barcelona, són els 
següents: 
 

CODI CLASSIFICACIÓ 
Vida útil 
ANYS 

Compte 
Immobilitzat 

4  Drets de propietat immaterial    
DRETS 4001 01 Propietat intel·lectual 10 2030 
  4001 02 Propietat industrial 10 2030 

6    
CRÈDITS I DRETS DE  6002 01 Programari(software)adquirit 4 2060 
CARÀCTER PERSONAL     

 
 

4.5. Immobilitzat financer 
 

 
S’entén per arrendament financer, a efectes d’aquest apartat, qualsevol acord, amb 
independència de la seva instrumentalització jurídica, pel qual l’arrendador cedeix a 

http://intradiba/Ri/PagPral/Inventari.htm
http://intradiba/Ri/PagPral/Inventari.htm


 
   

112 
Comptes anuals  2021 
Gerència 
Secció de Gestió Econòmica 

l’arrendatari, a canvi de rebre una suma única de diners o mitjançant una sèrie de 
pagaments o quotes, els drets a utilitzar un actiu durant un període de temps determinat. 
 
Els actius objecte d’arrendament financer es registraran i valoraran d’acord amb la 
norma de reconeixement i valoració que els correspongui d’acord amb la seva 
naturalesa. 
 
L’entitat no realitza operacions d’arrendament financer en l’exercici de la seva activitat 
 

4.6. Permutes 
 

 
En aquells supòsits en els quals els actius intercanviats no són similars des del punt de 
vista funcional o vida útil i es pugui establir una estimació fiable del valor raonable dels 
mateixos (el valor raonable de l’actiu rebut). En el cas que no es pugui valorar amb 
fiabilitat el valor raonable de l’actiu rebut, el valor raonable del ben entregat, ajustat per 
l’import de qualsevol eventual quantitat d’efectiu transferida en l’operació.  
 
En aquells casos en els quals els actius intercanviats són similars des d’un punt de vista 
funcional i vida útil: 
 

a) Si en l’operació no es realitza cap intercanvi d’efectiu: el valor comptable de 
l’actiu entregat amb el límit del valor raonable de l’actiu rebut si aquest fos menor. 

b) Si en l’operació s’efectués algun pagament addicional d’efectiu: pel valor 
comptable de l’actiu entregat incrementat per l’import del pagament en efectiu 
realitzat addicionalment amb el límit del valor raonable de l’actiu rebut i aquest 
fos menor. 

c) Si en l’operació hi hagués un cobrament addicional d’efectiu: l’entitat haurà de 
diferenciar la part de l’operació que suposa una venda- contraprestació en 
tresoreria- de la part de l’operació que es materialitza en una permuta-actiu  
rebut, havent de tenir en compte al respecte la proporció que cadascuna 
d’aquestes parts suposa sobre el total de la contraprestació- tresoreria i valor 
raonable del ben rebut. 

 
L’entitat no realitza operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En 
tot cas, si aquestes es produeixen, la seva valoració i registre s’ajustaria a l’establert a  
l’apartat 4 d) de la norma de reconeixement i valoració de l’immobilitzat material de la 
IMNCL. 
 

4.7. Actius i passius financers 
 

 
Els actius i passius financers deriven dels instruments financers com a contractes que 
estableixen un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) 
o un component del patrimoni net (instrument de patrimoni) per l’altra. 
 
La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la 
finalitat per la qual es mantenen o s’han emès. 
 

a) Actius financers 
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Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni nét 
d’una altra entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d’un tercer o 
d’intercanviar amb un tercer uns actius o passius financers en condicions potencialment 
favorables per l’entitat. 
 
En tot cas, l’entitat contracta instruments financers que deriven en actius financers que 
garanteixen els principis de seguretat i liquiditat, que regeixen en l’àmbit públic. 
 
Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en: 
 
Crèdits i partides a cobrar 
 
Inclouen: 
 

· Els crèdits per operacions derivades de l’activitat habitual 
 

· Altres actius financers que generen fluxos d’efectiu d’import determinat i respecte 
dels quals s’espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius 
imputables al deteriorament creditici. 
 

· Les operacions d’adquisició d’instruments de deute amb l’acord posterior de 
venda a un preu fix o al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador. 
 

Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es 
valoren, tant en el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor 
nominal, excepte que incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza  
amb els de venciment a llarg termini quan l’efecte d’actualitzar els fluxos no és 
significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor raonable i posteriorment a cost 
amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu 
com a ingressos de l’exercici.  
 
En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l’import lliurat. 
 
Inversions mantingudes fins al venciment 
 
 
Inclouen els valors representatius de deute amb venciment fix i fluxos d’efectiu d’import 
determinat, amb negociació en un mercat actiu, i respecte dels quals l’entitat té la 
intenció de conservar-los fins al seu venciment. 
 
Es valoren inicialment pel seu valor raonable i posteriorment a cost amortitzat, 
reconeixent els interessos meritats com a ingressos de l’exercici en funció del seu tipus 
d’interès efectiu. 
 
Actius financers a valor raonable amb canvis en resultats 
 
 
Inclouen: 
 

· Els actius financers amb negociació en un mercat actiu adquirits amb el propòsit 
de realitzar-los en el curt termini, excepte els adquirits amb l’acord de posterior 
venda a un preu fix o al preu inicial més la rendibilitat normal del prestador. 
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· Els derivats que no siguin contractes de garantia financera o hagin estat 

designats com a instruments de cobertura 
 

Es valoren en tot moment pel seu valor raonable, i els canvis que es produeixen en 
aquest s’imputen en el resultat de l’exercici. 
 
Inversions en el patrimoni d’entitat del grup, multi-grup i associades 
 
Inclouen les inversions en altres ens considerats del grup, multi-grup o entitat associada 
d’acord amb les Normes per a la formulació de comptes anuals consolidades en l’àmbit 
del sector públic aprovades en l’Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol. 
 
Es valoren pel seu cost que inclourà el cost dels drets preferents de subscripció, en cas 
d’adquisició 
 
Actius financers disponibles per a la venda 
 
Inclou els actius financers que no compleixin els requisits per a ser inclosos en alguna 
de les categories anteriors. 
 
Es valoren en tot moment pel seu valor raonable, i els canvis que es produeixen en 
aquest es registren en el patrimoni net fins a la seva alienació o deteriorament. 
 
 
Reconeixement 
 
El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el 
contracte o acord a partir de la qual l’entitat adquireix el dret. 
 
Com a norma general, els costos de les transaccions s’imputen al resultat de l’exercici, 
excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-los en el valor de l’actiu financer. 
 
Deteriorament 
 
En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, al tancament de l’exercici s’efectuen les 
revisions oportunes per detectar la necessitat de practicar correccions valoratives per 
deteriorament de valor, en cas d’evidència objectiva que no es cobraran els imports 
comptabilitzats en la seva integritat, així com la conveniència de revertir-les en aquells  
casos que no siguin procedents. Tant les correccions de valor com les reversions es 
reconeixen en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Els criteris per a calcular l’import dels drets de dubtós cobrament són les que hi figuren 
en la base 62 de les d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre que transcrivim en la seva totalitat: 
 
“En aplicació del principi de prudència, s’estimarà un deteriorament de valor a la fi de 
l’exercici pressupostari en funció dels imports pendents de cobrament, tant 
pressupostaris com no pressupostaris, el qual s’aplicarà al compte 490 “Deteriorament 
de valor de crèdits”. Aquest import minorarà el romanent líquid de tresoreria disponible. 
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El deteriorament de valor dels saldos pendents de cobrament s’aplicarà a tots aquells 
saldos pressupostaris, i als de caràcter no pressupostari, excepte aquells que 
corresponguin a una Administració pública.  Els percentatges de deteriorament seran 
els que s’indiquen a continuació: Els percentatges de deteriorament seran els que 
s’indiquen a continuació: 
 
 

Antiguitat dels crèdits Deteriorament 

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

             
 
           25% 
 

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

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

 
Els percentatges de deteriorament que s’indiquen s’aplicaran als saldos deutors 
pressupostaris que corresponguin als capítols pressupostaria 1,2 i 3. No obstant això, si 
un saldo determinat d’import significatiu es considera de difícil cobrament, es podrà 
comptabilitzar un deteriorament de valor per un import individualitzat de forma separada 
de l’estimació global per als percentatges abans assenyalats.  
En relació amb els saldos deutors de la resta de capítols pressupostaris i als de caràcter 
no pressupostari, s’estimarà un deteriorament de valor en funció de les característiques 
específiques dels conceptes pendents de cobrament existents a la fi de l’exercici. 
 
Renegociació 
 
S’indicaran els criteris comptables aplicats als actius financers les condicions dels quals 
hagin estat renegociades i que, d’una altra manera, estarien vençuts o deteriorats, en 
cas que el seu import sigui significatiu. 
 
Baixa d’actius financers 
 
Es registra la baixa d’un actiu financer o d’una part del mateix quan ha expirat o s’han 
transmès els drets sobre els fluxos d’efectiu que genera i els riscos i avantatges 
inherents a la seva propietat de forma substancial. 
 

b) Passius financers 
 
Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en: 
 
Passius financers a cost amortitzat 
 
Inclouen els: 
 

· Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l’activitat habitual 
 

· Deutes amb entitats de crèdit 
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· Deutes representats en valors negociables emesos 
 

· Altres dèbits i partides a pagar 
 
Com a normal general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini 
sense interès contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com 
posteriorment, pel seu valor nominal. 
 
En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l’import rebut 
 
Reconeixement 
 
El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el 
contracte o acord a partir de la qual l’entitat contrau l’obligació. En les operacions de 
tresoreria formalitzades amb pòlissa de crèdit, les obligacions es contrauen amb la 
recepció de les successives disponibilitats de fons. 
 
Baixa de passius financers 
 
Com a norma general, es registra la baixa d’un passiu financer o d’una tercera part del 
mateix quan l’obligació contreta s’ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una 
diferència entre el valor comptable i la contraprestació lliurada, es reconeixerà en el 
resultat de l’exercici que tingui lloc. 
 

4.8  Cobertures comptables 
 
 
Són operacions destinades, mitjançant un o diversos instruments financers denominats 
instruments de cobertura, a cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte 
en el compte del resultat o en l’estat de canvis en el patrimoni net, a conseqüència de 
variacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu d’una o diverses partides 
cobertes. 
 
Amb caràcter general, els instruments que es poden designar com a instruments de 
cobertura són els derivats. En el cas de cobertures de tipus de canvi, també es podran 
designar com a instruments de cobertura actius financers i passius financers diferents 
dels derivats. 
 
Quan l’instrument de cobertura sigui un derivat, o el component de tipus de canvi d’un 
actiu o passiu financer designat instruments de cobertura en una cobertura del risc de 
tipus de canvi, es valorarà pel seu valor raonable. 
 
La imputació del resultat obtingut en l’instrument de cobertura atribuïble a la part del 
mateix que hagi estat qualificada de cobertura eficaç, haurà de realitzar-se en el mateix  
exercici en les quals les variacions en la partida coberta atribuïble al risc cobert afectin 
el resultat econòmic-patrimonial. 
 
En tot cas, l’entitat no acostuma a contractar aquest tipus d’instruments financers en el 
curs normal de les seves activitats.  
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4.9  Existències 
 
 
Es valoren inicialment pel preu d’adquisició o cost de producció. 
 
En les existències que necessitin un període superior a l’any per estar en condicions per 
a la venda, es podran incloure, en el seu preu d’adquisició o cost de producció, les 
despeses financers els termes previstos en la normativa de reconeixement i valoració 
relativa a l’Immobilitzat material, amb el límit del valor realitzable net de les existències 
en les quals s’integrin. 
 
L’entitat no presta serveis que puguin ser inventariables o susceptibles de registrar com 
existències en el curs de la seva activitat habitual. 
 
 

4.10  Actius construïts o adquirits per a altres entitats 
 
 

Són béns construïts o adquirits per una entitat gestora, en virtut d’un contracte, conveni 
o acord, amb l’objectiu de transferir-los a una altra entitat una vegada finalitzats el procés 
d’adquisició o construcció, amb independència que aquesta participi o no en el seu 
finançament. 
 
En el cas de construcció dels béns, quan els ingressos i els costos associats al contracte 
o acord puguin ser estimats amb suficient grau de fiabilitat, els ingressos derivats del 
mateix es reconeixeran en el resultat de l’exercici, tenint en compte el base al grau de 
realització de l’obra al final de cadascun dels exercicis. 
 
La despesa de l’obra es calcularà conforme l’establer per a la determinació del cost de 
producció en la norma de reconeixement i valoració núm. 11 “Existències” 
 
L’entitat no realitza aquest tipus d’operacions en el curs de la seva activitat habitual. 
 
 

4.11  Transaccions en moneda estrangera 
 

 
Les transaccions en moneda estrangera distinta de l’euro es registren en el moment del 
seu reconeixement en euros, aplicant a l’import corresponent el tipus de canvi al comptat 
existent en la data de l’operació. 
 
Es pot utilitzar un tipus de canvi mitjà del període (com a màxim mensual) per a totes 
les transaccions durant aquest període, en cada una de les classes de moneda  
 
estrangera en què aquestes s’hagin realitzat, llevat que aquest tipus hagi sofert 
variacions  
significatives durant l’interval de temps considerat. 
 
En la presentació dels comptes anuals s’aplicaran les següents regles per a realitzar la 
conversió dels saldos denominats en moneda estrangera a euros: 
 

a) Partides monetàries.  
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Els elements patrimonials de caràcter monetari denominats en moneda estrangera es 
valoraran aplicant el tipus de canvi al comptat existent en aquella data. 
 

b) Partides no monetàries 
 

- Les partides no monetàries valorades al cost es valoraran aplicant el tipus de 
canvi al comptat en la data en què fossin registrades. 
 

- Les partides no monetàries valorades al valor raonable es valoraran aplicant el 
tipus de canvi al comptat de la data en la qual es va determinar el valor raonable. 
Les amortitzacions hauran de dotar-se sobre l’import calculat anteriorment.  La 
conversió a euros dels valors necessaris per a estimar la deterioració del valor, 
es realitzarà aplicant el tipus de canvi en el moment de la seva determinació. 

 
Atès que l’entitat no realitza de forma habitual operacions en moneda estrangera, i quan 
aquestes es produeixen no són en termes quantitatius rellevants, sobre la base del 
principi d’importància relativa, no es practiquen correccions posteriors a les valoracions 
inicials. 
 
 

4.12  Ingressos i despeses 
 
 
Els ingressos i les despeses d’acord amb el principi de meritació es reconeixeran en 
funció del corrent real de béns i serveis i no en el moment en què es produeixi el corrent 
monetari o financer que se’n deriva i,  en els casos que sigui pertinent, pel de correlació 
entre ambdós. 
 
S’imputaran al resultat de l’exercici a excepció de quan procedeixi la seva imputació 
directa al patrimoni net d’acord amb el que es preveu en la segona part del PGCP o la 
seva normativa de desenvolupament.  
 
Pressupostàriament, els ingressos i despeses s’incorporen a la liquidació pressupostària 
en el moment en què es produeix l’acte administratiu de reconeixement dels respectius 
drets i obligacions. 
 
 

a) Ingressos 
 
Transferències i subvencions rebudes 
 
(Vegeu nota en 4.14) 
 
 
Taxes i d’altres ingressos 
 
En relació a les taxes per matrícules, s’ha procedit a final d’exercici a realitzar uns 
ajustos per periodificació per la diferència entre la imputació comptable per any natural 
i la imputació que hauria de ser per curs acadèmic.  
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L’ajust ha estat de 232.717,56 €, cancel·lant la periodificació realitzada al tancament de 
l’exercici 2021 per import de 262.831,68 €. 
 
 
Cànons Bars 
 
Enguany no s’han produït ingressos per aquest concepte. Resta pendent l’aprovació de 
de l’expedient pel restabliment econòmic del contracte de gestió del servei de bar-
cafeteria als centres de Barcelona i territorial del Vallès. 
 
 

b) Despeses 
 

 
Transferències i subvencions atorgades 
 
(Vegeu nota en 4.14) 
 
Despeses de personal 
 
 
Durant l’exercici 2021, s'han produït 12 jubilacions en total, de les quals 8 han estat 
ordinàries i 4 anticipades amb percepció de l’incentiu econòmic previst a la normativa 
de la Diputació de Barcelona. D’aquestes jubilacions, 6 corresponen a professors de 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic, 1 a professors de l’Escola d’Ensenyament Secundària 
i Artística- Conservatori Professional de Dansa (EESA-CPD), 2 a suports a la docència 
(Instrumentistes), 1 de professor del Conservatori Superior de Dansa (CSD) i 2 a 
personal administratiu PAS.   
 
S’han abonat amb càrrec a l’exercici 2021 un total de 238.900,36 € en concepte 
d’incentiu econòmic a la jubilació anticipada. 
 
En concepte de millora social general i d’edat s’han abonat durant l’exercici un total de 
162.897,79 €. 
 
La quota patronal de la Seguretat Social per import de 285.788,44 € corresponent al 
mes de desembre de 2021 s'ha imputat i abonat al mes de gener de 2022 a càrrec de 
Pressupost de despeses de l'exercici 2022. 
 
L’any 2019 es va donar un nou tractament comptable en relació amb el compte 413, 
Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, d’acord amb l’Ordre 
HAC/1364/2018, de 12 de desembre, per la qual es modifiquen els annexos dels 
comptes anuals a les Instruccions dels models normals i simplificat de la Comptabilitat 
local, aprovades per les Ordres HAP/1781 i 1782/2013,  de 20 de setembre amb entrada 
en vigor l’1 de gener de 2019. 
 
Així va suposar la realització de les corresponents comptabilitzacions de forma trimestral 
d’acord amb el principi de meritació, en virtut dels quals els actius, passius, patrimoni 
net, ingressos i despeses es reconeixen en funció del corrent real de béns i serveis que 
representen, i no en el moment en què es produeix el corrent monetari o financer que 
se’n deriven. 
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Enguany, després d’aquests ajustos trimestrals, les prestacions a llarg termini al 
personal recullen l’estimació de l’import meritat a la data de tancament de l’exercici pels 
següents conceptes i imports: 
 

- Paga extra del mes de juny per import de 121.660,87 euros, corresponent  a una 
estimació d’ 1/6 part de la paga. 

 
- Paga de productivitat mensual per import de 381.101,09 euros, corresponent a 

la totalitat de la productivitat mensual a abonar durant el 2022, meritada 
totalment durant l’exercici 2021. 

 
- Factor de productivitat anual (antiga assiduïtat) per import de 519.324,98 euros, 

corresponent a la totalitat del factor de productivitat anual a abonar en el mes 
d’abril de 2022, meritat totalment durant l’exercici 2021. 

 
Altres despeses 
 
S’han mantingut els ajustos per periodificació de les despeses per subministraments 
(aigua, gas i electricitat) i comunicacions (telèfon) amb els mateixos imports que hi havia 
l’any anterior, atenint-nos al principi d’importància relativa, ja que els imports eren 
similars. Concretament:   24.408,43 € per subministraments i 896,30 € per telèfon.  
 
Hi figura a la partida Creditors per operacions pendents d’aplicar al Pressupost (saldo 
del compte 4131) a data 31 de desembre de 2021 un import a 119.003,08 € que  
corresponen a diverses factures de l’exercici 2020 en fase de registre (Operacions 
Pendents d’aplicar al Pressupost “OPAS”).  
 
El saldo a l’inici d’any pel mateix concepte era de 183.454,20 €.  
 
 

4.13  Provisions i contingències 
 

 
Una provisió és un passiu sobre el qual hi ha una incertesa quant a la seva quantia o 
venciment. Dona origen al passiu tot succés pel qual neix una obligació de pagament,  
de tipus legal, contractual o implícita per l’entitat, de forma que l’entitat ha de satisfer 
l’import corresponent. 
 
Una obligació implícita és aquella que se’n deriva de les actuacions de la mateixa entitat, 
en les que a raó d’un patró establert de comportament en el passat, a polítiques 
governamentals que són de domini públic o a una declaració efectuada de forma 
suficientment concreta, l’entitat hagi posat de manifest davant tercer que està disposada  
a acceptar certa mena de responsabilitats; a conseqüència de l’anterior, l’entitat hagi 
creat una expectativa vàlida davant tercers amb els que ha de complir els seus 
compromisos i responsabilitats. 
 
Es reconeix una provisió quan l’entitat té una obligació present (legal, contractual o 
implícita) resultat d’un succés passat que, probablement, implicarà el lliurament d’uns 
recursos que es poden estimar de forma fiable. 
 
Es reconeixeran com a provisions sols aquelles obligacions sorgides arran de successos 
passats, llur existència sigui independent de les accions futures de l’entitat. 
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No es poden reconèixer provisions per a despeses en les quals sigui necessari incórrer 
pel funcionament en el futur.  
 
Un passiu contingent és una obligació possible, sorgida arran de successos passats, llur 
existència ha de ser confirmada sols per l’ocurrència, o en el seu cas per la no 
ocurrència, d’un o més esdeveniments incerts en el futur, que no estan totalment sota 
el control de l’entitat; o bé una obligació present, sorgida de successos passats, que no 
s’ha reconegut comptablement perquè no és probable que l’entitat hagi de satisfer-la, 
desprenent-se de recursos que incorporin rendiments econòmics o prestació de serveis; 
o bé l’import de la qual no pugui ser valorada amb la suficient fiabilitat. 
 
Al tancament de l’exercici són objecte de revisió per a reflectir la millor estimació 
possible. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la seva reversió amb 
contrapartida al corresponent compte d’ingrés de l’exercici. 
 
L’Institut no ha procedit al reconeixement de cap passiu contingent en el seu balanç.  
 
A tancament de l’exercici, no s’ha considerat necessari registrar cap provisió ni 
contingència derivada dels efectes negatius del Covid-19. 
 
 

4.14  Transferències i subvencions 
 
 
Les transferències tenen per objecte una entrega dinerària o en espècie entre els 
diferents agents de les administracions públiques i d’aquests a altres entitats públiques  
o privades i a particulars, i viceversa, totes elles sense contrapartida directa per part dels 
beneficiaris, destinant-se a finançar operacions o activitats no singularitzades. 
Les subvencions tenen per objecte una entrega dinerària o en espècie entre els diferents 
agents de les administracions públiques i d’aquests a altres entitats públiques o privades 
i a particulars, i viceversa, totes elles sense contrapartida directa per part dels 
beneficiaris, destinant-se a un fi, propòsit, activitat o projecte específic, amb l’obligació 
per part del beneficiari de complir les condicions i requisits que s’haguessin establert o, 
en cas contrari, procedir al seu reintegrament. 
 
Les transferències i subvencions suposen un augment del patrimoni nét del beneficiari 
de les mateixes i, simultàniament, una correlativa disminució del patrimoni nét del 
concedent.  
 
Valoració 
 
Les transferències i subvencions es valoren sempre per l’import concedit. 
 
Transferències i subvencions rebudes 
 
L’ingrés es reconeix quan existeix un acord individualitzat de concessió a favor de 
l’entitat, s’han complert les condicions associades al seu gaudi i no existeixen dubtes 
raonables sobre la seva percepció, sense perjudici de la imputació pressupostària. 
 
Les subvencions rebudes es consideren no reintegrables i es reconeixen com a 
ingressos quan hi hagi un acord individualitzat de concessió de la subvenció, s’hagin 
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complert les condicions associades al seu gaudiment i no hi hagi dubtes raonables sobre 
la seva percepció. En els altres casos les subvencions rebudes es consideraran 
reintegrables i es reconeixeran com a passiu. 
 
Transferències i subvencions atorgades 
 
Les transferències i subvencions atorgades es comptabilitzen com a despeses en el 
moment que es tingui constància que s’han complert les condicions establertes per a la 
seva percepció.  
 
Quan al tancament de l’exercici estigui pendent el compliment d’alguna de les 
condicions establertes per a la seva percepció, però no hi hagi dubtes raonables sobre 
el seu futur compliment, es dotarà una provisió pels corresponents imports, amb la 
finalitat de reflectir la despesa. 
 
 

4.15  Activitats conjuntes 
 
 
Una activitat conjunta és un acord en virtut del qual dues o més entitats denominades 
partícips emprenen una activitat econòmica sotmesa a gestió conjunta, la qual cosa 
suposa compartir la potestat de dirigir les polítiques financera i operativa d’aquesta 
activitat amb la finalitat d’obtenir rendiments econòmics o potencialitat del servei, de tal 
manera que les decisions estratègiques, tant de caràcter financer com operatiu 
requereixen el consentiment unànime de tots els partícips. 
 
Cada partícip reconeixerà en els seus comptes anuals, classificats d’acord amb la seva 
naturalesa la part proporcional que el correspongui, en funció del seu percentatge de 
participació, dels actius que controli conjuntament amb els altres partícips i dels passius 
amb els quals hi hagi incorregut conjuntament, així com els actius afectes a l’activitat  
 
conjunta que controli de forma individual i els passius en què incorri individualment a 
conseqüència de l’activitat conjunta, i la part proporcional que el correspongui dels 
ingressos generats i de les despeses incorregudes en l’activitat conjunta, així com les 
despeses incorregudes individualment a conseqüència de la seva participació en 
l’activitat conjunta.  
 
En el reconeixement i valoració d’aquests actius, passius, ingressos i despeses 
s’aplicaran els criteris corresponents en la norma de reconeixement i valoració 
corresponent. 
 
L’Institut no ha realitzat cap activitat conjunta en l’exercici 
 
 

4.16  Actius en estat de venda 
 
 
Els actius en estat de venda són actius no financers, exclosos els del patrimoni públic 
del sòl, classificats inicialment com no corrents llur valor comptable es recuperarà 
fonamentalment mitjançant una transacció de venda, en comptes de pel seu ús 
continuat.  
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Es classifiquen sota aquest epígraf els actius disponibles, en les seves condicions 
actuals, per a la seva venda immediata, subjecte exclusivament als termes usuals i 
habituals per a la venda d’aquests actius i la seva venda ha de ser altament probable.  
 
L’entitat valorarà aquests actius al valor comptable que correspondria en aquest moment 
a l’actiu no corrent, segons el model del cost. Per això, es donaran de baixa tots els 
comptes representatius de l’immobilitzat que canvia l’ús i es donaran d’alta els comptes 
representatius de l’actiu en estat de venda que inclouran, si és procedent, el 
deteriorament acumulant existent prèviament a la seva classificació. 
 
L’Institut no disposa de cap classe d’actius per aquest concepte. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 

5.1  Moviments de l’exercici 
 
 

Compte Descripció Compte Base        
01/01/2021 

Amortització  
Acumulada 
01/01/2021 

Valor Net 
Comptable                      
01/01/2021 

Altes 
Dotació 
amortització 
2021 

Base Amortització 
Acumulada 

Valor Net  
31.12.2021 

2110 Construccions 33.016.242,76 € 20.209.206,69 € 12.807.036,07 € 55.932,67 €   822.126,84 € 33.072.175,43 € 21.031.333,53 € 12.040.841,90 € 

2130 Béns del patrimoni històric 906.868,41 €                 1,34 €      906.867,07 €             13.453,14 €              0,00 €     920.321,55  €                 1,34 €      920.320,21 € 

2140 Maquinària i utillatge  1.795.648,53 €   1.482.322,98 €      313.325,55 €             75.852,46 €     47.339,44 €  1.871.500,99  €   1.529.662,42 €      341.838,57 € 

2150 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions     102.678,90 €      102.678,90 €                 0,00 €                      0,00 €              0,00 €     102.678,90 €      102.678,90 €                 0,00 € 

2160 Mobiliari  4.021.302,08 €   3.882.176,85 €      139.125,23 €             21.260,94 €     42.861,02 €  4.042.563,02  €   3.925.037,87 €      117.525,15 € 

2170 Equips per processos d'informació  1.550.277,34 €   1.414.837,67 €      135.439,95 €             30.207,55 €     61.899,25 €  1.580.484,89 €   1.476.736,92 €      103.747,97 € 

2190 Altre immobilitzat material  2.202.851,41 €   2.040.653,46 €      162.197,95 €             39.893,65 €     56.948,06 €  2.242.745,06 €   2.097.601,52 €      145.143,54 € 
  43.595.869,43 € 29.131.877,89 € 14.463.991,54 €           236.600,41 € 1.031.174,61 € 43.832.469,84 € 30.163.052,50 € 13.669.417,34 € 
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5.2  Informació de l’exercici 

 
 
L’any 2021 es van comptabilitzar 149 assentaments d’altes de béns a l’Inventari de 
l’Institut del Teatre, que comporten una inversió total de 261.762,17€, de les quals un 
import de 236.600,41 € corresponent a l’Immobilitzat material i 25.161,76 € a 
l’Immobilitzat immaterial. 
 
Aquests assentaments es distribueixen en 121 altes individuals be béns (registrats com 
a béns individuals o per quantitat) i 28 altes relacionades amb béns anteriors 
(principalment millores a l’edifici del Centre de Barcelona) o com a increments de béns 
anteriors (com per exemple, les noves adquisicions per al fons bibliogràfic). 
 
La distribució de les inversions, ordenades pel seu cost total  d’adquisició ha estat la 
següent pel que fa a l’Immobilitzat Material: 
 
La distribució de les inversions, ordenades pel seu cost total  d’adquisició ha estat la 
següent pel que fa a l’Immobilitzat Material: 
 
 

Naturalesa dels béns Cost 
adquisició Altes Percentatge de 

la inversió 
EQUIP DE TRACTAMENT D'IMATGE, SENYAL, SO I 
IL·LUMINACIÓ  61.041,67 € 60 25,80 % 

EDIFICIS  55.932,67 € 8 23,64 % 
EQUIPS DE PROCÉS D'INFORMACIÓ (quantitat)  26.599,56 € 10 11,24 % 
FONS BIBLIOGRÀFIC I AUDIOVISUAL  22.185,24 € 20 9,38 % 
MOBILIARI GENERAL (quantitat)  21.260,94 € 9 8,99 % 
DOCUMENTS HISTÒRICS  13.453,14 € 4 5,69 % 
EQUIPAMENT SUPORT D'ACTES  12.200,75 € 6 5,16 % 
ELEMENTS DE SEGURETAT I COMUNICACIÓ  8.252,20 € 5 3,49 % 
ELECTRODOMÈSTICS  5.507,66 € 4 2,33 % 
ELECTRÒNICA DE XARXA  3.399,45 € 1 1,44 % 
APARELLS DE MESURA I LABORATORI 2.445,43 1 1,03 % 
EQUIPS I APARELLS MEDICOASSISTENCIALS  2.064,83 € 2 0,87 % 
MAQUINÀRIA GENERAL  1.330,35 € 6 0,56 % 
ESTRIS I EINES  717,98 € 2 0,30 % 
ELEMENTS INFORMÀTICS 208,54 € 2 0,09 % 
TOTAL 236.600,41 € 140  

 
Aquesta inversió s’ha destinat, pel que fa al volum més gran de despesa a: 
 

- Equipament audiovisual, amb el 25% de la inversió, amb l’adquisició de material 
divers com micròfons, llums LEDS, altaveus, videocàmeres i projector de vídeo 
pel Teatre Ovidi Montllor.  

 
- Millores en l’edifici, principalment, en el sistema de climatització de diversos 

espais de l’edifici Seu de l’Institut. 
 

- Equipament informàtic, principalment en l’adquisició de monitors i altre 
equipament per a l’aula de so de l’Escola de Tècnics de Terrassa. 
 

- Fons bibliogràfic i audiovisual per a la biblioteca del Museu de les Arts 
Escèniques. 



 
   

126 
Comptes anuals  2021 
Gerència 
Secció de Gestió Econòmica 

 
- Mobiliari, principalment adquisició de noves cadires antiestàtiques. 

 
- Equipament de suport d’actes per al Centre del Vallès. 

 
Pel que fa a les donacions, l’Institut del Teatre ha rebut durant el 2021, les donacions 
de “ l’arxiu Festival de tardor. Olimpíada cultural”, el “Fons Gelabert Azzopardi”, drets 
per a l’edició en català de diversos textos sobre teoria teatral alemanya i la donació del 
“Fons Maria Araujo 1992-2017”. 
 
S’ha comptabilitzat la reversió a l’Institut del Teatre, del bé fins aleshores cedit “Teatrí 
Don Carlo. Acte II, 1B”. 
 
No s’han tramitat baixes a l’Inventari durant l’exercici 2021. 
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6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 

 
 
Els béns de patrimoni públic del sòl s’han de registrar en comptabilitat quan es 
compleixin els criteris de reconeixement d’un actiu, d’acord amb el mateix criteri de 
valoració de l’immobilitzat material.  
 
L’Institut no disposa d’actius materialitzats en béns immobles que estiguin afectats al 
destí d’aquest patrimoni. 
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7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 
 
Inclou els terrenys o immobles que no resten afectes a l’activitat econòmica i que no 
siguin existències, és a dir, destinats a lloguer o mantingut amb la finalitat especulativa 
o per obtenir plusvàlues.  
 
L’Institut no disposa d’actius d’aquesta tipologia. En el seu cas se’ls aplicarien els criteris 
de valoració de l’immobilitzat material.  
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
 

8.1  Moviments de l’exercici 
 
 
 

Compte Descripció Compte Base 
01/01/2021 

Amortització  
Acumulada 
01/01/2021 

Valor Net               
01/01/2021 Altes 

Dotació 
amortització 
2021 

Base Amortització 
Acumulada 

Valor Net  
31.12.2021 

2030 
Propietat industrial i 
intel·lectual 467,231,08 € 374.031,80 € 93.199,28 € 25.000,00 € 14.222,22 € 492.231,08 € 388.254,02 € 103.977,06 € 

2060 Aplicacions informàtiques 594.665,47 € 563.367,27  € 31.298,20  € 161,76 € 14.486,93 € 594.827,23 € 577.854,20 € 16.973,03  € 
  1.061.896,55 € 937.399,07 € 124.497,48 € 25.161,76 € 28.709,15 € 1.087.058,31 € 966.108,22 € 120.950,09  € 
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8.2  Informació de l’exercici 

 
 
L’any 2021 es van comptabilitzar 149 assentaments d’altes de béns a l’Inventari de 
l’Institut del Teatre, que comporten una inversió total de 261.762,17€, de les quals un 
import de 236.600,41 € corresponent a l’Immobilitzat material i 25.161,76 € a 
l’Immobilitzat immaterial. 
 
Aquests assentaments es distribueixen en altes individuals de béns, altes relacionades 
amb béns anteriors (principalment millores a l’edifici del Centre de Barcelona) i béns 
donats d’alta no individualment, sinó per quantitat, com el fons bibliogràfic o el mobiliari 
general. 
 
 La distribució de les inversions pel que fa a l’Immobilitzat Immaterial ha estat la següent: 
 
  

Naturalesa dels béns Cost d’adquisició Altes  Percentatge de 
la inversió 

 PROGRAMARI (SOFTWARE) ADQUIRIT 161,76 € 1              0,64 % 
 PROPIETAT INTEL·LECTUAL                          25.000,00 € 8              99,36% 
TOTAL                          25.161,76 € 9  

 
La major part de la inversió ha estat destinada als drets d’explotació temporal de la 
coreografia “Twenty eight thousand Waves” destinada a IT Dansa, jove companyia de 
Dansa de l’Institut del Teatre. 
 
No s’han tramitat baixes a l’Inventari durant l’exercici 2021. 
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9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE 

NATURALESA   SIMILAR 

 
 
L’Institut no disposa de béns en règim d’arrendament financer.  
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10. ACTIUS FINANCERS 

 
 
Aquest epígraf recull els crèdits al personal a curt termini per un import de 1.852,03 €  i 
els crèdits al personal a llarg termini per un import de 9.885,37 €. ( 5.232,86 i 23.703,21 
euros respectivament l’exercici 2020). 
 
També hi figuren  400 € de dipòsits constituïts a curt termini. 
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11. PASSIUS FINANCERS 
 
 
 
L’Institut del Teatre no disposa de cap classe de deute contemplat en aquest epígraf. 
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12. COBERTURES COMPTABLES 

 
 
Les cobertures comptables es defineixen a la norma de reconeixement i valoració 
desena del Pla General de Comptabilitat Pública (PGCP), com a aquelles mitjançant les 
quals un o alguns instruments financers són designats per a cobrir un risc 
específicament identificat que pot tenir impacte al compte de resultats econòmic 
patrimonial o a l’estat de canvis de patrimoni net, a conseqüència de les variacions que 
es puguin produir en el seu valor raonable o en els fluxos d’efectiu d’una o algunes 
partides cobertes. 
 
L’Institut no disposa d’instruments financers considerats d’acord amb la norma de 
reconeixement i valoració núm. 10 del PGCP. 
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13. ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER ALTRES ENTITATS I 

ALTRES EXISTÈNCIES 

 
 
No s’han produït operacions d’aquesta naturalesa durant l’exercici, ni a la data de 
tancament es mantenen en el balanç saldos derivats d’aquestes operacions. 
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14. MONEDA ESTRANGERA 

 
 
L’Institut no disposa d’elements en el seu actiu o passiu, denominats en moneda 
estrangera. 
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15. TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I 

DESPESES 
 
 
 
 
15.1 Transferències i subvencions rebudes 

 
 
L’import total de Drets reconeguts durant l’any 2021 per aquest concepte ha estat de 
18.885.099,96 € de les quals 18.746.035,03 € per transferències corrents i un total de 
139.064,93 € per transferències de capital. 
 
Les principals transferències corrents rebudes són l’aportació ordinària de la Diputació 
de Barcelona, l’aportació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
pel sosteniment de l’Escola d’Ensenyament Secundària i Artística- Conservatori 
Professional de Dansa (EESA-CPD) i l’aportació al programa Erasmus. 
 
En relació a les transferències de capital s’inclouen l’aportació de la Diputació per 
inversions a la nova seu de l’Institut del Teatre i per inversions al Museu de les Arts 
Escèniques (MAE).  
 
Les transferències compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la 
nota 4.14 de la memòria.  
 
Vegeu també els llistats adjunts. 
 
 

a) Transferències corrents 
 

 

Concepte Drets Reconeguts Nets 

Aportació Diputació de Barcelona 18.226.425,00 

Aportació Departament Educació Generalitat 499.515,63 

Altres Organismes Autònoms 20.094,40 

 Total Transferències corrents 18.746.035,03 

 
 

b) Transferències de capital 
 

Concepte Drets Reconeguts Nets 

Aportació Diputació de Barcelona. Inversions MAE 26.705,38 

Aportació Diputació de Barcelona. Inversions IT 112.359,55 
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15.2 Transferències i subvencions concedides 
 

 
Les principals transferències i subvencions concedides durant l’exercici 2021 han estat, 
entre d’altres, les següents: 
 

· Beques del curs de postgrau als alumnes d’IT Dansa i ajuts a la manutenció dels 
graduats d’IT dansa durant la gira europea. 
 

· Concessió beques premi “Adrià Gual”. 
 

· Beques perfeccionament graduats i projecte formatiu “IT Teatre”. 
 

· Beques projecte formatiu de pràctiques externes amb alumnes de les facultats 
de filologia, de biblioteconomia i d’informació de la Universitat de Barcelona. 
 

· Despeses per l’ús compartit amb l’Ajuntament de Terrassa del Teatre Alegria. 
 

· Premi de Dansa. 
 

· Beques d’estudi en el marc del programa Erasmus. 
 

 
L’import total de l’any 2021 per obligacions reconegudes netes per aquest concepte ha 
estat de 293.281,45 €.  
 
Les transferències compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la 
nota 4.14 de la memòria.  
 
Vegeu els llistats que s’adjunten.  
 
15.3 Informació complementària 
 
 
Les despeses necessàries per a porta a terme l’activitat de l’Organisme estan 
registrades en el compte del resultat econòmic-patrimonial de l’exercici 2021.  
 
No obstant això, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per 
la Diputació de Barcelona, no han estat inclosos en els comptes de l’exercici.  
 
D’acord amb la informació facilitada per la Diputació de Barcelona i calculada segons 
els criteris d’aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, els imports són els següents: 
 
El cost assumit per al 2021 és d’1.885.883,63 €, i inclou el cost de personal que treballa 
directament per l’Organisme per un import de 86.603,98 €, i la resta, entre d’altres, als 
serveis de Logística, Comunicació, Publicacions oficials, Contractació, Informàtica, 
Recursos Humans, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i 
Govern. 
 
El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2020 va ser d’1.864.822,12 €, sense 
incloure les transferències.
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15.4 Llistat de Transferències i subvencions rebudes 
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15.5 Llistat de Transferències i subvencions concedides 
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16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
 
No s’han registrat provisions per actius I passius contingents. 
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17. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

 
 
L’Institut no realitza cap mena de despesa relacionada amb el medi ambient. 
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18. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 

 
 
L’Institut no té en el seu Balanç Actius no corrents, el valor comptable dels quals, hagi 
de recuperar-se a través de la seva venda. 
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19.  PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL 
 
 
 
La informació del compte del resultat econòmic patrimonial per activitats figura en el següent llistat:  
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20. OPERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS A COMPTE 

D’ALTRES ENS PÚBLICS 

 
 
L’Institut no ha realitzat operacions d’aquestes característiques. 
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21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 

 
 
En aquest apartat s’informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que 
comprenen aquelles operacions realitzades durant l’exercici que han generat, d’una 
banda, deutors i creditors que, d’acord amb la normativa vigent, no s’hagin d’imputar al 
pressupost de l’Institut i, d’altra, partides representatives de cobraments i de pagaments 
pendents d’aplicació definitiva, que no hi han hagut enguany. 
 

21.1 Pendent de cobrament d’operacions no pressupostàries 
 
El pendent de cobrament d’operacions no pressupostàries suma 10.539,92 € i es 
correspon amb el següent detall: 
 

Econ. Descripció IMPORT € 

10001 Dipòsits constituïts 400,00 

10020 Pagos duplicats o excessius 1.079,85 

10021 IRPF Pendent de cobrament 229,50 

10040 HP deutora per IVA 414,52 

10042 Deutors per IVA 3.195,81 

10050 Bestretes nòmina 1.793,41 

10051 Provisió de fons advocats 460,00 

90001 HP IVA suportat 2.866,83 
TOTAL 10.539,92 

 
 

21.2  Pendent de pagament d’operacions no pressupostàries 
 
El pendent de pagament d’operacions no pressupostàries ascendeix a 541.052,56 €. 
 
 

Econ. Descripció IMPORT € 

20001 a 20010 I.R.P.F. 370.094,42 

20030 Quota obrera a la Seguretat social 61.897,53 

20031 Assegurança escolar obligatòria 3.241,54 

20032 Quota obrera Seguretat social (becaris) 393,77 

20041 Diferència IVA a regularitzar 0,08 

20049 Creditors per I.V.A. 785,49 

20080 Assegurances privades 67.151,56 
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Econ. Descripció IMPORT € 

20081 Quota sindical  133,50 

20084 Pla de pensions 3.031,00 

20121 Dipòsits en metàl·lic 29.616,23 

20201 Muface – quota obrera 195,96 

20501 Altres creditors no Pressupostaris 440,31 

9001 H.P. IVA repercutit 4.267,13 

TOTAL 541.052,56 
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21.3  Estat de deutors no Pressupostaris 
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21.4  Estat de creditors no Pressupostaris 
 

 



 

196 
Comptes anuals  2021 
Gerència 
Secció de Gestió Econòmica 
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21.5  Estat de pagaments pendents d’aplicació 
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22. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ 
 

 
L’Institut ha realitzat durant l’exercici 2021 els següents contractes en funció del seu procediment d’adjudicació: 
 
 

 
Procediment Obert  Procediment Obert Simplificat Procediment 

Obert Sumari Procediment negociat  Adjudicació  

Codi contracte Multi Criteri Un Criteri Multi Criteri Un Criteri Multi 
Criteri 

Un 
Criteri 

Amb 
publicitat 

Sense 
Publicitat Directa 

Obres 375.928,45 € 83.919,72 €              48.104,93 € 

Subministraments 546.533,09 € 11.628,78 €         4.961,04 €  108.122,35 € 

Patrimonials                 27.128,53 € 

Gestió Serveis Públics                   

Serveis 1.021.859,64 €          7.123.49 € 265.967,98 € 

Concessió obra pública                   

Col·laboració Public-privat                 € 

Administratiu especial                   

Consultoria/assistència                   

Altres (Privats)               4.245,95 € 

2.505.523,74 € 1.944.321,18 € 95.548,50 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.084,49 € 
 

453.569,57 € 
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23. VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 
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24. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 

 
El pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2021 va ser aprovat inicialment en 
26 de novembre de 2020. L’anunci d’aprovació definitiva va ser publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona en data 30 de desembre de 2020, en no haver-se 
presentat reclamacions dins del període d’exposició pública contra l’aprovació inicial 
acordada. 
 
La liquidació del pressupost de l’exercici 2021 ha estat aprovada per Resolució de la 
Presidenta de la Diputació de Barcelona (Registre de Decrets núm. 513 de data 26 de 
gener de 2022).  

 
Estat d’Execució del Pressupost 
 
 

El resultat de la liquidació del pressupost d’ingressos ha estat la següent: 
 

Liquidació 2021. Pressupost d’ingressos                                                        
€ 

Previsions inicials 20.508.425,00 

Modificacions  1.833.481,02 

Previsions definitives 22.341.906,02 

Drets reconeguts nets 20.200.315,95 

Recaptació neta 20.187.531,95 

Pendent de cobrament 12.784,00 

 
Els drets reconeguts nets totals ascendeixen a 20.200.315,95 € i suposen el 90,41% 
de les previsions definitives d’import 22.341.906,02 €.   
Aquest percentatge és inferior al de l’any 2020 que va ser del 95,64%. 
La recaptació dels ingressos ha estat del 99,93 % dels drets reconeguts nets, 
percentatge similar al del 2020 del 99,97 %. 
 

Execució del pressupost d’ingressos per capítol 

Classificació 
Capítol 

Denominació capítol 
Previsions 
definitives        
€ 

Drets 
reconeguts nets 
€                

% 

Capítol 3 
Taxes, preus públics i 
altres ingressos 1.580.000,00 1.291.197,32 81,72  

Capítol 4 Transferències corrents 18.741.125,00 18.746.035,03 100,03 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 17.300,00 0,00 0,00 
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Classificació 
Capítol 

Denominació capítol 
Previsions 
definitives        
€ 

Drets 
reconeguts nets 
€                

% 

Capítol 7 Transferències de capital  120.000,00 139.064,93 115,89 

Capítol 8 Actius financers 1.883.481,02 24.018,67   1,28 

TOTAL 22.341.906,02 20.200.315,95 90,41 

 
En la comparació interanual, el total de drets reconeguts en el 2021 ha estat gairebé un 
1 % superior al del 2020. 
Les previsions inicials del pressupost d’ingressos van ser de 20.508.425,00 €. S’han 
efectuat modificacions del pressupost d’ingressos per import d’1.833.481,02 €, que 
representen un 8,94 % de les previsions inicials d’acord amb el següent desglossament: 
 

Modificacions del pressupost d’ingressos                                                                      € 

Capítol 8 Actius financers 1.833.481,02 

TOTAL 1.833.481,02 

 
La modificació que afecta el capítol 8 del pressupost d’ingressos correspon a la 
incorporació de romanents de crèdit núm. 1/2021, que alhora va generar crèdit als 
capítols 1, 2, 4 i 6 del pressupost de despeses, segons el següent detall: 
 

Modificació capítol 8                                                                                      € 

Compromisos de despesa exercici 2021 343.139,50 

Finançament afectat per programes europeus 26.312,00 

Incorporació de Romanent líquid de tresoreria 1.464.029,52 

TOTAL 1.833.481,02 

 
 
El resultat de la liquidació del pressupost de despeses ha estat la següent: 
 
 

Liquidació pressupost de despeses                                                        
€ 

Crèdits inicials 20.508.425,00 

Modificacions  1.833.481,02 

Crèdits totals 22.341.906,02 

Obligacions reconegudes netes 20.229.629,21 

Pagaments efectius (líquids) 20.005.349,54 

Pendents de pagament 224.279,67 
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El pressupost de despeses ha estat executat un 90,54%, resultat de la relació entre els 
crèdits definitius i l’import de les obligacions reconegudes netes. 
 
Aquest percentatge és lleugerament inferior al del 2020 del 93,32 %. 
 
El pressupost inicial, d’import 20.508.425,00 €, va ser incrementat per modificacions 
pressupostàries per import d’1.833.481,02 € aplicades als capítols 1, 2, 4 i 6.  
 
L’execució del pressupost de despeses per capítol ha estat com segueix: 
 

Execució del pressupost de despeses per capítol 

Classificació 
Capítol 

Denominació capítol 
Crèdits 
definitius          
€ 

Obligacions 

reconegudes 
netes              € 

% 

Capítol 1 Despeses de personal 16.895.472,52 16.581.912,89  98,14    

Capítol 2 
Despeses corrents  

en béns i serveis 
3.655.568,97 3.056.199,63  83,60    

Capítol 3 Despeses financeres 2.100,00 158,29    7,53 

Capítol 4 Transferències corrents  367.564,54 293.281,45  79,79    

Capítol 6 Inversions reals 1.371.199,99 291.276,95  21,24    

Capítol 8 Actius financers 50.000,00 6.800,00  13,60    

TOTAL 22.341.906,02 20.229.629,21 90,54 

 
 

Resultat Pressupostari 
 

 
El resultat pressupostari posa de manifest, comparant a final d’exercici, els drets 
pressupostaris nets i les obligacions reconegudes netes. Aquesta diferència posa de 
manifest, depenent del seu signe positiu o negatiu, del superàvit o dèficit  de la seva 
capacitat o necessitat de finançament de l’entitat, derivada de l’execució del Pressupost.  
 
Ara bé, durant l’exercici es produeixen situacions, com modificacions pressupostàries 
del pressupost de despeses que es financen amb Romanent de tresoreria per a 
despeses generals. Aquestes produeixen un ajust positiu en el resultat pressupostari, ja 
que no s’han reconegut drets dins l’exercici i, en canvi, sí que s’han reconegut 
obligacions, de les quals s’ajustarà en augment, per l’import de les obligacions 
reconegudes que hagin estat finançades. 
 
Així mateix, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, el resultat 
pressupostari de l’exercici s’ajustarà en augment per l’import de les desviacions 
negatives de finançament i, en disminució, per l’import de les desviacions positives de 
finançament de l’exercici.  
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Les desviacions de finançament són aquelles situacions que es produeixen quan 
l’execució de les despeses que es financen de manera total o parcial amb ingressos 
concrets no es produeix de forma compassada a la realització dels ingressos afectats a 
les esmentades despeses.  
 
Així, les desviacions podran ser positives o negatives segons que els ingressos 
realitzats siguin superiors als que s’haurien d’haver produït en funció de la despesa  
realment realitzada, o a l’inrevés, que els ingressos siguin inferiors als de la despesa 
realitzada. 
 
El resultat pressupostari ajustat de l’exercici ha estat de 289.932,25 €, inferior al de 
l’exercici 2020 que va ser de 591.657,24 €. 
 
 

Resultat pressupostari                                                                                                   
€ 

Drets reconeguts nets 20.200.315,95 

Obligacions reconegudes netes 20.229.629,21 

Resultat pressupostari de l’exercici -29.313,26 

(+) Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 366.399,61 

(+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici  16.262,16 

(-) Desviacions de finançament positives de l’exercici  63.416,26 

Resultat pressupostari ajustat  289.932,25 

 
 
Romanent de tresoreria 

 
 
La ICAL configura el Romanent de Tresoreria com una magnitud de caràcter 
fonamentalment pressupostària i es configura com l’acumulació en el temps dels 
diferents resultats pressupostaris de l’entitat.  
 
El RDL 2/2004, de 5 de març i el RD 500/90, de 20 d’abril, atribueixen a aquesta 
magnitud la capacitat de recurs per a finançar despesa, si és positiu, i dèficit a finançar, 
si és negatiu.  
 
Està integrat, tal com estableix l’article 101 RD 500/1990 pels drets pendents de 
cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, referits a 31 de 
desembre. 
 
Els fons líquids estan conformats per: 

- Saldos disponibles en caixes d'efectiu i comptes bancaris. 
- Inversions temporals en què s'hagin materialitzat els excedents temporals de 

tresoreria que no tinguin caràcter pressupostari. 
Els drets pendents de cobrament comprenen: 
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a) Els drets pressupostaris liquidats pendents de cobrament 
b) Els drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament  
c) Els saldos de comptes de deutors no pressupostaris 

Les obligacions pendents de pagament comprenen: 
a) Les obligacions pressupostàries pendents de pagament, reconegudes durant 

l’exercici, estigui o no ordenat el seu pagament. 
b) Les obligacions pressupostàries pendents de pagament, reconegudes en 

exercicis anterior, estigui o no ordenat el seu pagament. 
c) Els saldos de comptes de creditors no pressupostaris. 

 
Al romanent de tresoreria inicial li han estat aplicats els ajustos en concepte de saldos 
de dubtós cobrament i excés de finançament afectat, establerts als articles 103 i 104 RD 
500/1990: 

- Drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació 
 
L'import dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació és definit 
per la part del compte de «Provisió per a insolvències» que correspon a drets de caràcter 
pressupostari o no pressupostari inclosos en el càlcul del romanent de tresoreria.  
 

- Excés de finançament afectat  
 

Estarà constituït per la suma de les desviacions de finançament acumulades positives a 
fi d'exercici i només podrà prendre valor zero o positiu. 

- Romanent de tresoreria per despeses generals 
 

Es determina minorant el romanent de tresoreria en l'import dels drets pendents de 
cobrament que en fi d'exercici es consideren de difícil o impossible recaptació i en 
l'excés de finançament afectat produït. 
 
El Romanent de tresoreria ha estat de 3.185.594,39 €, inferior al del 2020 de 
3.222.159,35 € 
 
 

Romanent de tresoreria                                                                                         € 

(+) Fons líquids 3.945.893,93 

(+) Drets pendents de cobrament 50.232,29 

      (+) Del Pressupost corrent 12.784,00 

      (+) De Pressupostos tancats 26.908,37 

      (+) D’operacions no pressupostàries 10.539,92 

(-) Obligacions pendents de pagament 768.191,82 

      (+) Del Pressupost corrent 224.279,67 

      (+) De Pressupostos tancats 2.859,39 
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      (+) D’operacions no pressupostàries 541.052,56 

(-) Partides pendents d’aplicar 0,00 

      (-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 

     (+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació  17.674,48 

Romanent de tresoreria total 3.245.609,08 

(-) Saldos de dubtós cobrament 29.870,45 

(-) Excés de finançament afectat 30.144,24 

Romanent de tresoreria per al finançament de despeses 
generals 3.185.594,39 

 
 

- Romanent de tresoreria per despeses generals ajustat 
 

 
Es determina minorant el romanent de tresoreria per a despeses generals en l'import 
del saldo de les obligacions pendents d’aplicació drets pendents de cobrament a final 
d’exercici i per l’import del saldo dels creditors per devolució d’ingressos que s’hagin 
produït. fi d'exercici. 
 
 

Romanent de tresoreria per al finançament de despeses 
generals 3.185.594,39 

(-) Saldo d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost a 
final d’exercici (OPAS) (*) 119.003,08 

(-) Saldo de creditors per devolució d’ingressos a final del 
període 0,00 

Romanent de tresoreria per al finançament de despeses 
generals AJUSTAT 3.066.591,31 

 
(*)Aquest import és correspon amb el saldo del compte 4131 “creditors per operacions reportades” introduïda 
per l’Ordre HAC/1364/2018, de 12 de desembre, per la qual es modifiquen els plans de comptes locals annexos 
a les Instruccions dels models normal i simplificat de Comptabilitat Local.  
En el cas que no es realitzi la subdivisió del compte 413 “Creditors per operacions reportades” entre la 4130 i 
4131, en aquest apartat només es comptabilitzarà la part del compte 413 equivalent a la 4131 
 
 
Malgrat que el romanent de tresoreria per a despeses generals és inferior al de l’exercici 
anterior es pot observar que, el romanent de tresoreria per al finançament de despeses 
generals ajustat, és lleugerament superior al del 2020 d’import  3.038.705,15 €. 
 
Donat que el romanent de crèdit és positiu, no s’ha pres cap mesura de reducció de la 
despesa al pressupost del 2021, tal com preveu l’article 193 TRLLRHL. 
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Romanents de crèdit 
 

 
D’acord amb l’article 98 RD 500/1990, els romanents de crèdit estan constituïts pels 
saldos de crèdits definitius, no afectats al compliment d’obligacions reconegudes. 
Estan integrats per: 

a) Els saldos de disposicions, és a dir, les diferències entre les despeses 
compromeses i les obligacions reconegudes. 

b) Els saldos d’autoritzacions, és a dir, diferències entre les despeses 
autoritzades i les despeses compromeses. 

c) Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdits no 
disponibles i crèdits pendents d’utilitzar. 
 

Aquestes magnituds han estat les que es fan constar a continuació: 
 

Saldos compromesos 1.447.074,72 € 

Saldos d’autoritzacions 0,00 € 

Saldos de crèdits definitius 9786,92 € 

Total romanents de crèdit 1.456.861,64 € 

 
 
Altres dades rellevants de la liquidació del Pressupost 

 
 
- Despeses amb finançament afectat 
 
 

Durant l’exercici s’ha fet un seguiment i control de les despeses de finançament afectat. 
Aquest seguiment ha permès calcular les desviacions de finançament produïdes en la 
liquidació del pressupost, a conseqüència del diferent ritme d’execució de les despeses 
en relació amb els ingressos específics que les financen.  

 
- Desviacions de Finançament 

 
 
Les desviacions de finançament es produeixen a conseqüència del desfasament entre 
el finançament rebut i el que s’hauria d’haver rebut en funció de la despesa realitzada. 
Aquestes es calculen per diferència entre els drets reconeguts nets per ingressos 
afectats i el producte del coeficient de finançament pel total d’obligacions reconegudes 
netes.  
Les desviacions de finançament referides a l’exercici pressupostari (positives i 
negatives) ajusten el Resultat Pressupostari.  
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Les desviacions de finançament acumulades al llarg del període d’execució de la 
despesa amb finançament afectat és l’excés de finançament afectat import que ajusta 
el Romanent de Tresoreria. 
Malgrat s’utilitzarà el mòdul de gestió de projectes del programa de comptabilitat 
“SICALWIN” pròximament, en la liquidació de l’exercici 2021 aquestes desviacions s’han 
calculat de forma manual. 
 
 

DESVIACIONS DE FINANÇAMENT                         € 

Desviacions positives ACUMULADES  30.144,24 

Desviacions negatives ACUMULADES -0,00 

Desviacions positives del període 63.416,26 

Desviacions negatives del període -16.262,16 
 
 

- Drets pendents de cobrament a 31 de Desembre de 2021 
 

 
Els drets pressupostaris pendents de cobrament de l’exercici corrent sumen 
12.784,00 € que es corresponen amb els següents conceptes: 
 
 

Drets pressupostaris pendents de cobrament                                
€ 

Taxes, preus públics i altres ingressos 12.784,00 

TOTAL 12.784,00 

 
Els drets pendents de cobrament de pressupostos tancats ascendeixen a 26.908,37   
€ I el pendent de cobrament d’operacions no pressupostàries ascendeix a 10.539,92 €. 
Es prendran les mesures pertinents a l’efecte de reclamar legalment el pendent de 
cobrament que no hagi prescrit.  
 

- Saldos de dubtós cobrament 
 
 

El total de les provisions per insolvències ascendeix a 29.870,45 €.  
El criteri que s’ha seguit a l’hora de calcular aquest import és el que estableix la Base 
62 de les Bases d’execució del pressupost de l’Institut del Teatre per a l’exercici 2021, 
que preveu que el deteriorament de valor dels saldos pendents de cobrament s’aplicarà 
a tots aquells saldos pressupostaris d’exercicis tancats, i als de caràcter no 
pressupostari, excepte aquells que corresponguin a qualsevol administració pública, 
segons detall: 
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EXERCICI CAPÍTOL SALDO RD 
€ 

% 
APLICACIÓ 

PROVISIÓ INSOLVÈNCIES 
€ 

2013 3 188,16          100    188,16 

 3 1.198,46          100    1.198,46 

Total 2013  1.386,62  1.386,62 

2014 3 110,64          100    110,64 

Total 2014  110,64  110,64 

2015 3 1.076,07          100  1.076,07 

Total 2015  1.076,07  1.076,07 

2016 3 13.000,00          100    13.000,00 

Total 2016  13.000,00  13.000,00 

2017 3 756,08 100 756,08 

Total 2017  756,08                756,08 

2018 3 6.584,78 100 6.584,78 

 3 36,00 100 36,00 

Total 2018  6.620,78  6.620,78 

2019 4 2.722,50 100 2.722,50 

 5 300,00 100 300,00 

Total 2019  3.022,50  3.022,50 

2020 3 935,68 75 701,76 

Total 2020  935,68  701,76 

2021 3 12.784,00 25 3.196,00 

Total 2021  12.784,00  3.196,00 
TOTAL PROVISIONS PER 
INSOLVÈNCIES 39.692,37  29.870,45 

 
 

- Obligacions pendents de Pagament a 31 de desembre de 2021 
 

 
Les obligacions pendents de pagament de l’exercici ascendeixen a un total de 
768.191,62 € de les quals 224.279,67 €, corresponen al pressupost corrent, 2.859,39 € 
a pressupostos tancats i 541.052,56 € son operacions no pressupostàries.   
 

- LLISTATS 
 
Tots els llistats s’extreuen de la informació que proporciona el programari Sicalwin 
a excepció de: 

 
- Execució de projectes de despesa amb finançament afectat 
- Desviacions de finançament. 
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Aquests dos últims llistats s’han confeccionat de forma manual. 
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24.1 EXERCICI CORRENT 
 
A.PRESSUPOST DE DESPESES 
 

A.1) Modificacions de Crèdit 
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A.2) Romanents de Crèdit 
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A.3) Creditors per Operacions Pendents d’Aplicació (OPAS) 
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B.PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
 

B.1) Procés de gestió 
 
B.1 a)Drets anul·lats 
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B.1 b)Drets cancel·lats 
 
 
NO HI CONSTEN 
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B.1 c) Recaptació Neta 
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B.1 d) Devolucions d’ingressos 
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B.1 e) Compromisos d’ingressos 
 
 

NO HI CONSTEN 
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24.2 EXERCICIS TANCATS 
 
 
1.Obligacions de Pressupostos Tancats 
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2.Drets a cobrar de Pressupostos tancats 
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24.3  .EXERCICIS POSTERIORS 
 

a) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors 
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24.4. .EXECUCIÓ DE PROJECTES DE DESPESES. 
 
 
NO HI CONSTEN 
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24.5. .DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT. 
 
 
 

G: Cód 
Despesa G: Desc Despesa Despesa Any G: Coeficient 

Financiació 
G: Aplic 

Presupuestaria I: Admón Que Financia I: Año I: Import I: Aplic Pressupostària 

1 INVERSIONES ORDINÀRIES 94.039,16 1,00         99900/600 DIPUTACIÓ DE  BARCELONA 2021 94.039,16              99900/700 

2 INVERSIONES MAE 25.960,84 1,00         99700/600 DIPUTACIÓ DE  BARCELONA 2021 25.960,84              99700/700 

3 ERASMUS 20-21 16.262,16 1,00      99830/200/400 SEPIE 2021 0,00              99830/421 

4 ERASMUS 21-22 0,00 1,00      99831/200/400 SEPIE 2021 25.286,40              99831/421 
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A) DESVIACIONS DE FINANÇAMENT 
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24.6. .ROMANENT DE TRESORERIA. 
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24.7. CREDITORS PER OPERACIONS REPORTADES. 
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25. INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 
 
 

25.1  Indicadors Financers i Patrimonials 
 

  



 

275 
Comptes anuals  2021 
Gerència 
Secció de Gestió Econòmica 
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25.2 Indicadors Pressupostaris 
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26 INFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 
 
 
 
S’adjunten els respectius quadres de costos en un doble vessant: 
 
D’una banda el quadre de costos de l’Institut. Aquests costos incorporen les despeses 
necessàries per a portar a terme l’activitat de l’Institut i estan registrades en el compte 
del resultat econòmic-patrimonial.  
 
D’altra, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per la 
Diputació de Barcelona a fi d’aprofitar les economies d’escala generades, que no han 
estat contemplats en els comptes de l’exercici de l’Institut. 
 
Aquests costos han estat estimats per la Diputació de Barcelona d’acord amb la 
Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l’Estat i a la informació 
dels diferents centres de costos i als diferents criteris de repartiment en funció de la seva 
tipologia i inclouen els següents conceptes: cost de personal  que treballa directament 
per l’Institut, Logística, Comunicació, Publicacions oficials, Contractació, Informàtica, 
Recursos Humans, Coordinació General, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i 
Govern. 
 
L’import dels costos que assumeix la Diputació de Barcelona que corresponen a l’Institut 
del Teatre és d’1.885.883,63 €.  
 
Aquest import s’ha d’afegir en el càlcul de costos de l’Institut com a costos procedents 
de l’execució de despeses d’altres ens i s’incorporen a aquest apartat de la memòria 
justificativa del cost i rendiment dels serveis que acompanya el Compte General., 
complementant proporcionalment el cost total de l’activitat a l’Institut.  
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COST ASSUMIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA   
EXERCICI: 2021      

Element de Cost Cost Directe Cost Indirecte Cost Total  
Transferències 

Directes 

Cost Total menys 
Transferències Directes (*) 

Costos de Personal 86.603,98 1.189.104,28 1.275.708,26   1.275.708,26 

Adquisició de Béns i Serveis 0,00 23.026,29 23.026,29   23.026,29 

Serveis exteriors 9.434,75 277.214,53 286.649,28   286.649,28 

Tributs 206.644,36 6.932,31 213.576,67   213.576,67 

Costos calculats 958,56 50.262,62 51.221,18   51.221,18 

Costos de transferències 18.669.131,58 35.701,95 18.401.191,88 -18.365.489,93 35.701,95 

 18.972.773,23 1.582.241,98 20.251.373,56 -18.365.489,93 1.885.883,63 
 
 
(*) L’import inclou el cost de personal que treballa directament per l'Organisme i els serveis prestats per Logística, Comunicació, Publicacions oficials, Contractació, 
Informàtica, Recursos Humans, Coordinació general, Gerència, Intervenció, Secretaria, Tresoreria i Govern. 
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27 INDICADORS DE GESTIÓ 
 
 
 
El contingut d’aquest apartat s’ha inclòs en l’apartat 26 de la Memòria “Informació sobre 
el Cost de les activitats” juntament amb les activitats corresponents. 
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28  FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 
 
Entre la data de tancament de l’exercici i la de formulació dels comptes anuals no s’ha 
produït cap fet significatiu que hagi d’informar-se o que hagin de donar lloc a la 
incorporació d’ajustaments en les xifres contingudes en els comptes anuals i que siguin 
d’utilitat per a la seva lectura 
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ANNEXOS: 
 
 
 
ANNEX 1. ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA 
 

Estat de Tresoreria 
 

 
En aplicació dels articles 219 i 220 del RDL 2/2004, s’efectua mensualment la verificació 
de les conciliacions entre els saldos comptables dels comptes integrats en el subgrup 
57 “Tresoreria” i els saldos comptables dels comptes que es desprenen de la informació 
facilitada per les diferents entitats bancàries, els quals s’adjunten en aquest apartat. 
 
Les existències de tresoreria a l’inici i al final de l’any 2020 han estat en relació amb 
l’any 2019: 
 
 

Tresoreria 2021 2020 

INICIAL 4.223.039,50 3.485.648,18 

FINAL 3.957.893,93 4.223.039,50 
 
 
Els Fons líquids que consten a l’Estat del Romanent de tresoreria a 31 de desembre de 
2021 són de 3.945.893,93 € i no coincideixen amb l’import del saldo de caixa ni amb els 
saldos globals de l’Acta d’Arqueig a 31 de desembre de 2021, d’import 3.957.893,93 €. 
 
Aquesta diferència de 12.000 € entre el saldo dels fons líquids del Romanent de 
Tresoreria i el saldo de Tresoreria que hi figura en l’Actiu corrent del Balanç de Situació 
prové dels saldos de l’import a final d’exercici del compte de mitjans electrònics (VISA). 
 
Entenem que, d’acord amb la Instrucció de Comptabilitat, aquest saldo s’inclou en el 
Balanç però no en el càlcul del Romanent de Tresoreria. 
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- Llistat de Comptes 
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- ACTES D’ARQUEIG  (Conciliacions i certificacions bancàries) 
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ANNEX 2.- UTILITZACIÓ DEL RECURS ROMANENT LÍQUID DE 
TRESORERIA 
 
 
El Romanent líquid de tresoreria (RLT) de l’exercici 2020, per a despeses generals i 
despeses amb finançament afectat, va ascendir a un import de 3.248.471,35 €. 
 
La utilització d’aquest recurs en el decurs de l’any 2021 ha estat el següent: 
 
 

DENOMINACIÓ IMPORT € 

A)Romanent de tresoreria per despeses generals i 
afectades. Exercici 2020 

3.248.471,35 

1.Romanents incorporats per finançament afectat  26.312,00 

2.Resta romanents de crèdit  343.139,50 

B)Total incorporació de romanents (1+2) 369.451,50 

C)Romanent de tresoreria disponible (A-B) 2.879.019,85 

 
 
El Romanent Líquid de Tresoreria de lliure disposició per l’any 2021, és a dir, el 
Romanent de Tresoreria total menys el finançament de la incorporació dels romanents 
de crèdit de l’any anterior d’import 369.451,50 €, va ascendir a un import de 
2.879.019,85 €. 
 
Pel que fa a l’aplicació del Romanent Líquid de Tresoreria (RLT), el Ple de la Diputació 
de Barcelona va aprovar, durant l’exercici 2021, modificacions de crèdit del Pressupost 
de l’Institut del Teatre per un import d’1.464.029,52 €, segons detall: 
 
 

Modificacions de Crèdit RLT IMPORT € 

Modificació de crèdit 2/2021 1.187.790,23 

Modificació de crèdit 4/2021 276.239,29 

TOTAL 1.464.029,52 

 
Les aplicacions pressupostàries que van ser finançades mitjançant el Romanent Líquid 
de Tresoreria, mitjançant aquestes modificacions pressupostàries van ser les següents: 
 
 
Modificació de crèdit 2/2021 
 
Crèdits extraordinaris 
 

Orgànic Econòmic Descripció  Import  
99900 62300 Maquinària , instal·lacions tècniques i utillatge. 10.500,00€ 

  
TOTAL modificació per crèdits  
extraordinaris  10.500,00€ 
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Suplements de crèdit 
 

Orgànic Econòmic Descripció Import 

99600 10100 
Retribucions bàsiques del personal 
directiu 300,00 € 

99600 10101 Altres remuneracions del personal directiu 1.300,00 € 

99600 12000 
Retribucions bàsiques del personal 
funcionari. Sous 12.000,00 € 

99600 12006 
Retribucions bàsiques del personal 
funcionari. Triennis 2.300,00 € 

99600 12100 
Retribucions complementàries del 
personal funcionari. C. Destinació 5.800,00 € 

99600 12101 
Retribucions complementàries del 
personal funcionari. C. Específic 14.800,00 € 

99600 12104 Carrera nivell transició personal funcionari 200,00 € 

99600 13000 
Retribucions bàsiques del personal 
laboral fix 12.200,00 € 

99600 13002 
Altres remuneracions del personal laboral 
fix 16.300,00 € 

99600 13004 Carrera nivell transició personal laboral 300,00 € 

99600 13100 
Retribucions bàsiques del personal 
laboral temporal 40.600,00 € 

99600 15000 Productivitat 53.594,90 € 

99600 16000 Seguretat Social 33.475,00 € 

    total capítol 1 193.169,90 € 

99040 21600 
Mant. equipaments processos 
d'informació. 18.000,00 € 

99040 227.06 Estudis i treballs tècnics  19.703,71 €  

    total capítol 2 37.703,71 € 

99900 62200 
Edificis i altres construccions . Inversió 
nova 160.365,14 € 

99900 62500 Mobiliari 3.000,00 € 

99900 62600 Equips per a processos d'informació. 93.851,86 € 

99900 63300 
Reposició :Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge. 629.199,62 € 

99900 63600 
Reposició : Equips per a processos 
d'informació 60.000,00 € 

    total capítol 6 956.916,62 € 

    
TOTAL modificació suplement de 
crèdit  1.177.290,23 € 
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Modificació de crèdit 4/2021 
 
Crèdits extraordinaris 
 

Orgànic Econòmic Descripció  Import  

99900 64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial.       10.000,00 €  

    TOTAL modificació per crèdit extraordinari       10.000,00 €  
 
 
Suplements de crèdit  
 

Orgànic Econòmic Descripció  Import  

99700 62900 Fons bibliogràfics . Inversió nova       10.000,00 €  

99900 62200 Edificis i altres construccions . Inversió nova       42.259,10 €  

99900 63200 Edificis i altres construccions . Reposició       23.479,70 €  

99900 63300 
Reposició :Maquinària, instal·lacions tècniques i 
utillatge.       59.354,99 €  

99900 63600 
Reposició : Equips per a processos 
d'informació       82.345,50 €  

    total capítol 6     217.439,29 €  

99030 22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
professionals       38.900,00 €  

99220 22799 
Altres treballs realitzats per altres empreses i 
professionals        4.500,00 €  

    total capítol 2       43.400,00 €  

99220 48000 
Transf. a Famílies i Institucions sense ànim de 
lucre        5.400,00 €  

    total capítol 4        5.400,00 €  

    TOTAL modificació suplement de crèdit      266.239,29 €  
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ANNEX 3.- BALANÇ DE COMPROVACIÓ 
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