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BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER ALS/LES 
ALUMNES DE L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2021-22 
 
 
 

 

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER ALS/LES 

ALUMNES DE L’INSTITUT DEL TEATRE DEL CURS ACADÈMIC 2021-22 

 

 

 

Primera.- Objecte 

 

L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de 

sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts econòmics que 

atorgui l’Institut del Teatre als alumnes dels ensenyaments reglats del curs acadèmic 

2021-22: 

 

a) Escola Superior d’Art Dramàtic 

b) Conservatori Superior de Dansa 

c) Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa 

(inclòs ensenyaments de Batxillerat). 

 

 

Segona.- Finalitat 

 

La finalitat d’aquest ajut és finançar una part de la matrícula acadèmica dels/les 

alumnes del curs acadèmic anterior cursat a l’Institut del Teatre. Els ajuts econòmics a 

atorgar, per un import màxim total de 30.000,00€, es distribuiran de la següent 

manera: 10.000,00€ es destinaran als ajuts per als ensenyaments de batxillerat, i els 

20.000,00€ restants es destinaran a la resta d’ensenyaments susceptibles de rebre 

aquest ajut,  ensenyaments superiors d’art dramàtic, ensenyaments superiors de 

dansa i ensenyaments professionals de dansa.  

 

No obstant, en cas que els imports màxims dels ajuts concedits als alumnes dels 

ensenyaments de Batxillerat no arribin a l’import màxim destinat (10.000,00€) es podrà 

distribuir l’excedent del crèdit aprovat entre la resta d’ensenyaments i viceversa. 
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Tercera.- Quantia total màxima dels ajuts 

 

Per al curs acadèmic 2021-22  (convocatòria única), el pressupost total màxim que es 

destinarà per a la concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de 

30.000,00€ i anirà a càrrec de l’aplicació 480.00/99003 del vigent pressupost de 

l’Institut del Teatre. 

 

Aquest import serà repartit entre totes les sol·licituds rebudes que tinguin els requisits, 

tant acadèmics com econòmics, establerts a la clàusula quarta de la present 

convocatòria, sens perjudici de l’escola d’ensenyaments reglats en la que està 

matriculat el peticionari/a i tenint en compte la distribució econòmica contemplada en la 

clàusula segona d’aquesta convocatòria.      

 

L’ajut econòmic serà com a màxim d’un 50% del preu total de matrícula abonada en el 

curs 2021-22. No podran concedir-se ajuts econòmics per import superior a aquest 

percentatge referenciat ni per la quantia superior a la què es determini en la 

convocatòria. 

 

 

Quarta.-Requisits dels/les beneficiaris/àries 

 

Podran ser beneficiari/àries d’aquests ajuts les persones físiques que reuneixin, en la 

data de finalització del termini de presentació de sol·licituds,  els següents requisits: 

 

a) Tenir la condició d’alumne/a de l’Institut del Teatre en el curs 2021-22, de qualsevol 

de les escoles d’ensenyament reglat següents:   

 

• Escola Superior d’Art Dramàtic 

• Conservatori Superior de Dansa 

• Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de 

Dansa 

 

b) Haver-se matriculat el curs 2021-2022 del següent: 

 

• Per als/les alumnes de l’Escola d’Ensenyaments Secundari i Artístic:  

 

o Totes les assignatures del curs de Batxillerat.    

  

• Per als/les alumnes del Conservatori Professional de Dansa:  

 

o Totes les assignatures del curs. 
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• Per als/les alumnes de l’Escola Superior d’Art Dramàtic i Conservatori 

Superior de Dansa:  

 

o Un mínim de 60 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la 

modalitat a temps complet 

o 39 crèdits ECTS, en cas de cursar estudis en la modalitat a temps 

parcial. 

 

Pel que fa als crèdits, només es comptabilitzaran els efectivament cursats, 

excloent per tant les anul·lacions de matrícula. 

 

c) Tenir aprovades totes les assignatures matriculades en convocatòria ordinària el 

curs 2021-2022. 

 

d) No superar la renda familiar d’acord amb els llindars següents: 

 

- Família d'1 membre............13.236,00 € 

- Família de 2 membres........22.594,00 € 

- Família de 3 membres........30.668,00 € 

- Família de 4 membres........36.421,00 € 

- Família de 5 membres........40.708,00 € 

- Família de 6 membres........43.945,00 € 

- Família de 7 membres........47.146,00 € 

- Família de 8 membres........50.333,00 € 

 

En cas que la situació econòmica del/la sol·licitant no s’adapti a aquesta classificació, 

caldrà fer-la constar de forma detallada per tal que la comissió d’ajuts econòmics la 

pugui estudiar. 

 

 

Cinquena.- Sol·licitud de concessió d’ajuts econòmics per al pagament d’una 

part de la matrícula 

 

La convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts econòmics i la sol·licitud per a la 

seva concessió es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOBP) a 

través de la Base Nacional de Subvencions, al tauler d’anuncis de l’Institut del Teatre i 

a la pàgina web de l’Institut del Teatre www.institutdelteatre.cat i estarà disponible a la 

Secretaria Acadèmica General de l’Institut del Teatre. 

 

Les persones que desitgin sol·licitar aquest ajut econòmic hauran de presentar una 

sol·licitud en el Registre General de l’Institut del Teatre, Pl. Margarida Xirgu, s/n, (de 

dilluns a divendres de 9 a 14 h) sens perjudici de poder fer-ho també per qualsevol 

dels altres mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

http://www.institutdelteatre.cat/
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administratiu comú de les administracions públiques utilitzant el model normalitzat de 

sol·licitud que s’adjunta com Annex a la present convocatòria i que es pot descarregar 

a la pàgina web de l’Institut del Teatre, adreçada a l’Excma. Sra. Presidenta de 

l’Institut del Teatre.  

 

El termini de presentació de sol·licitud d’ajuts econòmics serà del 27 de juny al 8 de 

juliol de 2022 (ambdós inclosos). 

 

La sol·licitud haurà de ser complimentada facilitant totes les dades que es demanen i 

acompanyada de la següent documentació: 

 

a) Fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne/-a, o document oficial d’identitat 

corresponent en el supòsit d’alumnes estrangers. 

 

b) Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de l’any  

2021, dels pares o tutors de l’alumne/-a (conjunta o separada) en la qual estigui inclòs 

en la unitat familiar l’alumne/-a que sol·licita l’ajut.  

 

c) En el cas que el/la sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i 

econòmica, haurà d’acreditar que disposa de mitjans econòmics suficients que 

permeten la seva independència, acreditant la titularitat o el lloguer del domicili 

habitual. En cas contrari, sempre que els ingressos acreditats resultin inferiors a les 

despeses suportades en concepte d’habitatge i altres despeses indispensables, 

s’entendrà no provada la independència.  

 

En cas que el/la peticionari/-a presenti la seva sol·licitud com a independent 

econòmicament caldrà aportar: 

 

1.- Fotocòpia de la declaració de la renda presentada a l’Agència Tributària de 

l’any 2021 de tots els membres de la unitat familiar que convisquin amb el/la 

peticionari/-a. 

 

2.- En cas que el/la peticionari/-a sigui exempt/-a de realitzar la declaració de 

renda, haurà d’aportar declaració responsable manifestant aquest aspecte, i 

certificat de l’Agència Tributària que acrediti oficialment aquesta exempció.  

 

3.- Fotocòpies de les nòmines dels dos últims mesos -precedents al termini de 

presentació d’instàncies- de totes les persones que formin la unitat familiar el/la 

peticionari/-a. 

 

4.- Si és el cas, acreditació d’estar en situació de desocupació (d’atur) 

mitjançant certificat de demandant d’ocupació. 
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5.- Si és el cas, acreditació de ser beneficiari/-a de prestació de subsidi o de 

qualsevol tipus d’ajut econòmic procedent de les administracions públiques o 

privades, i de totes les persones de l’àmbit familiar.  

 

6.- Certificat de convivència emès per l’entitat oficial. 

 

d) Acreditació de tenir la condició de discapacitat/-da,, i de qualsevol membre de la 

unitat familiar que convisqui amb el/la peticionari/-a (si és el cas).  

 

e) Document que acrediti el nombre de compte corrent del banc o caixa el/la 

peticionari/-a segons el qual consti com a titular del mateix. 

 

f) Declaració responsable del/la sol·licitant en la qual consti: 

 

-  Altres fonts de finançament complementàries o qualsevol subvenció que s’obtingui 

per sufragar la despesa de la matrícula acadèmica 2021-22 de l’Institut del Teatre.  

 

- Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, tot 

explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La presentació d’aquesta 

declaració autoritza, implícitament, a l’Institut del Teatre, a consultar directament a la 

Tresoreria de la Seguretat Social i a l’Agència Tributària en relació als possibles 

deutes que la persona beneficiària d’aquests Ajuts econòmics pugui tenir amb els 

referits organismes públics.  

 

El document de declaració responsable  es pot descarregar a la web de l’Institut del 

Teatre www.institutdelteatre.cat 

 

La documentació acreditativa dels requisits i altres documents a aportar juntament 

amb la sol·licitud, haurà  d’estar en alguna de les llengües oficials reconegudes a 

Catalunya (català i/o castellà). Qualsevol documentació presentada en un altre idioma 

haurà d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada oficial la qual donarà 

fe pública del contingut i de la fidelitat de la traducció. 

 

L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds en els termes i 

formes que es detallen en aquesta convocatòria suposa l’exclusió del concurs. 

 

 

Sisena.- Rectificació de defectes o omissions de la documentació 

 

D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, en cas que manqui aportar algun 

document amb la sol·licitud de concessió, es requerirà a l’interessat/-da perquè esmeni 

les mancances o aporti els documents preceptius, en un termini de 10 dies a partir del 

http://www.institutdelteatre.cat/
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dia següent de la comunicació, amb la indicació que si no ho fa s’entendrà que el/la 

sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 

 

Les dades i documents no aportats, totalment o parcial, no es tindran en compte a 

efectes de la seva valoració. 

 

 

Setena.- Protecció de dades personals dels/les sol·licitants dels ajuts econòmics 

 

Les dades personals facilitades en la sol·licitud de concessió dels ajuts econòmics que 

s’annexa a la presenta convocatòria, en els documents adjunts a la sol·licitud i en el 

document d’acceptació de l’ajut econòmic, seran tractades per l’Institut del Teatre, 

Organisme Autònom de la Diputació de Barcelona, que és la corporació responsable 

del tractament, amb la finalitat de gestionar aquesta sol·licitud i només podran ser 

cedides a tercers amb aquesta finalitat.   

 

De conformitat amb allò previst per el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa la tractament de dades 

personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, els/les 

sol·licitants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 

les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, en les condicions previstes 

en la legislació vigent, a través de la Seu electrònica: 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecció-dades/default.asp, o 

presencialment o per correu al Registre general, Rbla. Catalunya, 126 – 08008 

Barcelona. 

 

 

Vuitena.- Procediment de concessió 

 

El procediment de concessió dels ajuts econòmics regulats a la present convocatòria 

serà el de concurrència no competitiva. 

 

 

Novena.- Comissió d’ajuts econòmics  

 

Aquesta comissió serà l’òrgan que examinarà i avaluarà conjuntament les sol·licituds 

rebudes dins el termini establert. La Comissió realitzarà en un sol acte una proposta 

d’adjudicació d’ajuts econòmics per al seu atorgament, i també especificarà aquelles 

sol·licituds denegades i la seva motivació.   

La Comissió d’Ajuts Econòmics per a la convocatòria del curs acadèmic 2021-22 

estarà formada per: 

 

 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecció-dades/default.asp
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• El/la Director/-a General o persona que la substitueixi, que actuarà de 

President/-a de la Comissió. 

• El/la Gerent o persona que el substitueixi. 

• El/la  Coordinador/-a Acadèmica o persona que el substitueixi. 

• El/la Director/a de l’Escola Superior d’Art Dramàtic o persona que el 

substitueixi. 

• El/la Director/a de l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 

professional de Dansa o persona que el substitueixi 

• El/la Director/a del Conservatori Superior de Dansa o persona que el 

substitueixi. 

• El/La Secretàri/-a Acadèmic/-a General de l’Institut del Teatre o persona que la 

substitueixi, la qual actuarà com a Secretària de la Comissió. 

 

La designació de les persones que formaran part de la Comissió es publicarà al tauler 

d’anuncis de l’Institut del Teatre, mitjançant resolució de la Presidència de 

l’Organisme.  

 

La Comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta 

dels/les seus/-es membres. 

 

L’abstenció i recusació dels/les membres de la comissió s’ha d’ajustar al que preveuen 

els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.   

 

La Comissió d’Ajuts Econòmics 2021-22 resoldrà qualsevol dubte sobre la 

interpretació de la convocatòria. Aquesta interpretació no resultarà vinculant als 

efectes de la seva resolució per l’òrgan competent.  

 

 

Desena.- Resolució, notificació i règim de recursos 

 

La Presidència de l’Institut del Teatre elevarà la proposta a la Junta de Govern 

d’aquest organisme sobre la concessió i denegació dels ajuts econòmics sol·licitats, 

perquè sigui adoptada el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la 

celebració de la reunió de la Comissió d’Ajuts Econòmics 2021-22. 

 

L’acord adoptat per la Junta de Govern de l’Institut del Teatre sobre la concessió o 

denegació dels ajuts econòmics sol·licitats serà notificada a tots els/les sol·licitants en 

un termini màxim de 10 dies des de la data de la seva aprovació, d’acord amb allò que 

preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
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Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar 

recurs d’alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en el termini d’un 

mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

  

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri 

oportú, en defensa dels seus interessos. 

 

 

Onzena.- Acceptació de l’ajut 

 

Els/les beneficiaris/àries, un cop se’ls hagi notificat l’acord de concessió, hauran 

d’acceptar l’ajut així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta 

acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de 

l’endemà de la recepció de la notificació, presentant el document d’acceptació en el 

Registre General de l’Institut del Teatre, el qual es podrà descarregar a la web de 

l’Institut del Teatre (www.institutdelteatre.cat). 

 

 

Dotzena.- Obligacions dels beneficiaris 

 

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests ajuts, a més de les especificades 

a l’article 14 de la Llei 38/2003 de Subvencions, les que tot seguit s’indiquen:  

 

• S’obliguen a executar l’activitat subvencionada de conformitat amb els principis 

de bona administració i bona fe. 

• Hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social. 

• Estan obligats/-des a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control 

financer que realitzi la Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que 

els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a l’ajut 

concedit. 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions podrà originar les responsabilitats que en cada 

cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajut. 

 

 

Tretzena.- Forma de pagament 

 

El pagament dels ajuts atorgats s’efectuarà d’un sol cop a càrrec del pressupost de 

l’any 2022. 
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Catorzena.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 

 

Amb posterioritat a l’acord de concessió, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud 

del/la beneficiari/es, l’import quan no perjudiqui els interessos de tercers i es doni 

algun dels supòsits següents: 

 

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió 

dels ajuts. 

 

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa activitat altres ajuts 

econòmics o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats al de l’Institut 

del Teatre, superin el cost total de l’activitat subvencionada.  

 

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi acceptat l’ajut econòmic en el termini d’un mes a 

comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de concessió d’ajut.  

 

 

Quinzena.- Compatibilitat amb altres ajuts econòmics 

 

L’ajut econòmic concedit serà compatible amb qualsevol altra concedit per altres 

administracions o ens públics o privats.  

 

Tanmateix, l’import total dels ajuts econòmics rebuts per la mateixa finalitat no podrà 

superar el cost total de la matrícula acadèmica del curs 2021-22. Els/les 

beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol ajut 

econòmic o subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.  

 

 

Setzena.- Règim Jurídic 

 

En tot el que preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei 

3/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 

de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General 

de Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d’Execució dels Pressupost 

General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, i demés legislació concordant. 
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Dissetena.-  Acceptació de la Convocatòria 

 

La presentació de la sol·licitud d’ajut econòmic pressuposa el coneixement i 

l’acceptació del contingut d’aquesta convocatòria i dels drets i obligacions que se’n 

deriven.  

 
 
 


