
     ***  A C T I U  *** EXERCICI 2020 EXERCICI   2019

ACTIU

   A) ACTIU NO CORRENT 29.227,52 34.302,04

      I. Immobilitzat intangible 3.677,14

         2. Aplicacions informàtiques 3.677,14

      II. Immobilitzat material 1.227,52 2.624,90

         3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 1.227,52 2.624,90

      III. Inversions immobiliaries

      IV. Béns del patrimoni cultural 28.000,00 28.000,00

         3. Béns mobles 28.000,00 28.000,00

      V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

      VI. Inversions financeres a llarg termini

      VII. Actius per impost diferit

   B) ACTIU CORRENT 233.309,54 364.655,54

      I. Existències

      II. Usuaris, patrocinadors i deutors de activ. i altres comptes a cobrar106.361,20 189.060,95

         1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 32.000,00 43.420,00

         2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 74.361,20 138.934,00

         3. Patrocinadors 4.750,01

         7. Altres crèdits amb les administracions públiques 1.956,95

      III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

      IV. Inversions financeres a curt termini

      V. Periodificacions a curt termini

      VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 126.948,34 175.594,59

         1. Tresoreria 126.948,34 175.594,59

TOTAL ACTIU (A+B) 262.537,06 398.957,58

     *** P A S S I U *** EXERCICI   2018 EXERCICI   2018

PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET

   A-1) Fons propis 91.927,06 91.927,06

      I. Fons dotacionals o fons socials 88.000,00 88.000,00

         1. Fons dotacionals o fons socials 88.000,00 88.000,00

      II. Fons especials

      III. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 3.927,06 32.074,32

         1. Romanent 95.999,73 95.999,73

         2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -92072,67 -63.925,41

      IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

      V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -28.147,26

      VI. Aportacions per a compensar pèrdues

   A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments

   B) PASSIU NO CORRENT -43.082,04 -43.082,04

      I. Provisions a llarg termini -43.082,04 -43.082,04

      II. Deutes a llarg termini

      III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

      IV. Passius per impost diferit

      V. Periodificacions a llarg termini

   C) PASSIU CORRENT 213.692,04 350.112,56

      I. Provisions a curt termini

      II. Deutes a curt termini 157.958,25 266.442,57

         3. Altres deutes a curt termini 157.958,25 266.442,57

      III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

      IV. Creditors per activitats i altres acomptes a pagar 55.733,79 83.669,99

         2. Creditors varis 55.733,79 83.669,99

         4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les admin. públiques

      V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 262.537,06 398.957,58

BALANÇ DE SITUACIÓ     

FUNDACIO PUBLICA TEATRE DE LA LLOTJA



CONCEPTE EXERCICI   2020 EXERCICI   2019

   1. Ingressos per les activitats 614.684,00 594.222,04

      a) Vendes i prestacions de serveis 229.500,00 198.503,04

      c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 82.000,00 92.535,00

      d) Subvencions oficials a les activitats 303.184,00 303.184,00

   2. Ajuts concedits i altres despeses

   3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

   4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

   5. Aprovisionaments -533.609,50 -565.411,15

      b) Treballs realitzats per altres entitats -533.609,50 -565.411,15

   6. Altres ingressos de les activitats

   7. Despeses de personal

   8. Altres despeses d'explotació -76.000,00 -54.672,23

      a) Serveis exteriors -76.000,00 -54.672,23

         a4) Serveis professionals independents -11.000,00 -10.200,00

         a7) Serveis bancaris -3.548,87

         a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -65.000,00 -40.796,35

         a10) Altres serveis -127,01

   9. Amortització de l'immobilitzat -5.074,50 -5.643,88

   10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

   11. Excés de provisions

   12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

   13. Altres resultats 1,00

   I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -31.504,22

   14. Ingressos financers 3.356,96

   15. Despeses financeres

   16. Variació de valor raonable en instruments financers

   17. Diferències de canvi

   18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

   II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

   III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -28.147,26

   19. Impost sobre beneficis

   IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) -28.147,26

Compte de Perdues i Guanys 

FUNDACIO PUBLICA TEATRE DE LA LLOTJA



ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU - EXERCICI 2020

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 0,00

2. Ajustament del resultat 5.074,50

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 5.074,50

b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 0,00

c) Variació de provisions (+/-) 0,00

d) Imputació de subvencions (-) 0,00

e) Resultat per baixes i alineacions de l'immobilitzat (+/-) 0,00

f) Resultat per baixes i alinenacions d'instruments financers (+/-) 0,00

g) Ingressos financers (-) 0,00

h) Despeses financeres (+) 0,00

i) Diferències de canvi (+/-) 0,00

j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-) 0,00

k) Altres Ingressos i Despeses (-/+) 0,00

3. Canvis en el capital corrent -48.076,88

a) Existències (+/-) 0,00

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) -32.010,26

c) Altres actius corrents (+/-) 0,00

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) -10.101,77

e) Altres passius corrents (+/-) -5.964,85

f) Altres actius i passius no corrents (+/-) 0,00

4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació 0,00

a) Pagament d'interessos (-) 0,00

b) Cobrament de dividends (+) 0,00

c) Cobrament d'interessos (+) 0,00

d) Cobraments (Pagaments) per impost sobre beneficis (+/-) 0,00

e) Altres Pagaments (Cobraments) (+/-) 0,00

5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4) -43.002,38

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagaments per inversions (-) 0,00

a) Empreses del grup i associades 0,00

b) Immobilitzat intangible 0,00

c) Immobilitzat material 0,00

d) Inversions immobiliàries 0,00

e) Altres actius financers 0,00

f) Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00

g) Altres actius 0,00

7. Cobraments per desinversions (+) 0,00

a) A empreses del grup i associades 0,00

b) Immobilitzat intangible 0,00

c) Immobilitzat material 0,00

d) Inversions immobiliàries 0,00

e) Altres actius financers 0,00

f) Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00

g) Altres actius 0,00

8. Fluxes d'Efectiu de les activitats d'inversió (7-6) 0,00

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU - EXERCICI 2019

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 0,00



9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 0,00

a) Emissió d'instruments de patrimoni (+) 0,00

b) Amortització d'instruments de patrimoni (+) 0,00

c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi (+) 0,00

e) Subvencions, donacions … (+) 0,00

10. Cobraments i Pagaments per instruments de passiu financer 0,00

a) Emissió 0,00

1) Obligacions i altres valors negociables (+) 0,00

2) Deutes amb entitats de crèdit (+) 0,00

3) Deutes amb empreses del grup i associades (+) 0,00

4) Altres deutes (+) 0,00

b) Devolució i amortització de: 0,00

1) Obligacions i altres valors negociables (+) 0,00

2) Deutes amb entitats de crèdit (-) 0,00

3) Deutes amb empreses del grup i associades (-) 0,00

4) Altres deutes (-) 0,00

11. Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni 0,00

a) Dividends (-) 0,00

b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-) 0,00

12. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10-11) 0,00

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-12+/-D -43.002,38

Efectiu o equivalents al principi de l'exercici 175.594,59

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 126.948,34



PRESSUPOST DE CAPITAL FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE 
DE LA LLOTJA ANY 2020

Estat de Dotacions Euros

1. IMMOBILITZAT MATERIAL

2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL

3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP

4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP

5. DESPESES AMORTITZABLES 

6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS
    En moneda nacional
          Préstecs d'empreses diferents del grup
          Préstecs de l'Estat
          Préstecs d'Organismes Autònoms
          Préstecs de l'Entitat Local

7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA 5.074,50

TOTAL 

Estat de Recursos

1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES

2. APORTACIONS DE CAPITAL 
     De l'entitat Local

3. AUTOFINANCIACIÓ
    Amortització 5.074,50

    Provisions
    Previsions
    Pèrdues exercici

4. FINANCIACIÓ ALIENA

5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS

TOTAL 



PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ - 
FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA ANY 2020

Estat d'Inversions Reals Euros

1. IMMOBILITZAT MATERIAL
    Edificis i altres Construccions

    Maquinària, Instal·lacions i Utillatge

    Mobiliari

    Equips per a processos d'informació

    Altre Immobilitzat Material

2. IMMOBILITZAT IMMATERIAL
    Concessions Administratives

    Propietat Industrial

    Altres Immobilitzat Immaterial

3. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES DEL GRUP

4. INVERSIONS FINANCERES EN EMPRESES FORA DEL GRUP
    Accions amb cotització oficial

    Accions sense cotització oficial

    Altres participacions

   Obligacions i bons

   Préstecs a llarg termini

   Préstecs a  mig termini

5. DESPESES AMORTITZABLES 

6. REEMBORSAMENT DE CRÈDITS
    En moneda nacional

          Obligacions i bons

          Préstecs d'empreses del grup

          Préstecs d'empreses diferents del grup

          Préstecs d'Organismes Autònoms

          Préstecs de l'Entitat Local

    En moneda estrangera

7. VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA 5.074,50

TOTAL 

Estat de Financiació

1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES
    De l'Entitat Local

    Dels Organismes Autònoms

    Altres Subvencions



2. APORTACIONS DE CAPITAL 
     De l'entitat Local

     Dels Organismes Autònoms

     Dels accionistes privats

3. AUTOFINANCIACIÓ
    Amortització 5.074,50

    Provisions

    Previsions

    Beneficis no distribuïts

    Pèrdues exercici

4. FINANCIACIÓ ALIENA
    En moneda nacional

    En moneda estrangera

    Crèdit Oficial

5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS
    Materials

    Immaterials

    Financeres

TOTAL 



                   

     

 

 
 
 
 
ANNEX DE PERSONAL 

 

 

 

La Fundació Pública Teatre de la Llotja no té personal donat d’alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

     

 

 
 
 
 
AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES INVERSIONS - 2020 
 
 
 
Durant aquest exercici 2020 La Fundació Pública Teatre de la Llotja no durà a 
terme cap inversió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objectius de la  Fundació Pública Teatre de la Llotja 

Temporada 2020 

 

Els objectius de la programació que estem preparant per al Teatre de la Llotja 
a través de la FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA, són els següents: 

� Fer arribar al públic de Lleida i comarques una programació variada 
d’espectacles i concerts, per als diferents tipus de públics, d’una 
qualitat contrastada, ja que la majoria d’espectacles han estat estrenats 
a altres ciutats i amb èxit contrastat. Alguns dels espectacles encara no 
estan estrenats, però es dona la confiança a les companyies, productores 
o responsables dels equips per la seva vàlua i historial. 

� Caldrà que en el futur puguem gestionar el calendari de tots els  
espectacles i concerts que es fan al Teatre de la Llotja. La programació 
que fem directament des de la Fundació es complementa amb 
espectacles i concerts més comercials, gestionats per empreses privades 
i la mateixa CNC. Aquest fet, que en general és positiu, fa que durant 
l’any podem entrar en incongruències de contra o excés de programació, 
ja que hem de tenir en compte la programació que es fa a l’Auditori 
Municipal Enric Granados i al Teatre Municipal de l’Escorxador. 

� Creiem que és important fer activitats paral�leles com a complement a 
la programació professional. Per al 2020 tenim la proposta i la voluntat 
de fer un taller participatiu amb el nom de DANSA ALS BARRIS (nom 
provisional). És un projecte que va sortir del Mercat de les Flors i el 
realitza Álvaro de la Peña i porta 10 anys fent-lo a diferents barris de 
Barcelona i a altres ciutats. Un projecte que l’adaptarem a la nostra 
ciutat implicant gent variada i majoritàriament no professional amb la 
col�laboració de la regidoria que correspongui. Aquest projecte té una 
durada d’uns 4 mesos i amb una presentació final amb públic al mateix 
Teatre de la Llotja. 

� Un altre projecte participatiu és el que ens ha proposat la companyia 
alemanya PanOpticum. Es tracta d’un projecte europeu on participen 
uns 10/12 joves de 18 a 25 anys de 15 ciutats mitjanes i de  països 
diferents. La companyia vindria a Lleida a fer un càsting que acabaria 
amb un espectacle. Els participants viatjarien a altres ciutats per fer 
intercanvi i també es faria a Lleida. Tot acabaria amb un espectacle de 
gran format i de carrer que el podríem programar per festes, sigui 
setembre o maig. La companyia està en procés de fer el projecte i 
presentar-lo a la Unió Europea i a principis del 2020 sortiran els resultats. 



 

 

Si al final es porta a terme, el projecte té una durada d’uns 3 anys amb 
diferents fases. Aquesta activitat està destinada per captar públic jove. 

� Hem arribat a un acord i compromís amb els teatres E3, Teatre Nacional 
i Conselleria de Cultura de la Generalitat, per tal de poder acollir dos 
espectacles de producció del Teatre Nacional De Catalunya. 

� També hi ha un compromís de treballar conjuntament amb altres teatres 
per compartir algun espectacle per estalviar recursos. S’estan estudiant 
fórmules i projectes. 

� Volem que la programació que farem al Teatre de la Llotja serveixi per 
apropar el públic a l’equipament i, sobretot, al públic mes “difícil”, que 
és el dels adolescents.  

� Volem donar normalitat a una programació específica per a instituts i en 
horari escolar. Estem treballant perquè la informació arribi als 
departaments més directament del que arriba fins ara. 

� Augmentar l’assistència de públic a cadascun dels espectacles. 

Atesa la mancança de públic que hi ha, en general als teatres, hem de fer un 
increment d’inversió en publicitat per arribar al diferents públics, sigui amb 
programes de mà, premsa escrita, ràdios, TV i, sobretot, xarxes socials. 

Caldrà ampliar la llista d’Amics de la Llotja, ja que la nova normativa de 
protecció de dades ha fet que la llista que teníem, es reduís considerablement. 

Caldrà continuar gestionant el mecenatge i la publicitat per incrementar 
ingressos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rendes que s’esperen obtenir- Fundació Pública Teatre de la 

Llotja 2020 

 

Aportació municipal: 270.000,00 € 

Aportació municipal per al concurs Ricard Viñes: 33.184,00 € 

Venda entrades taquilla: 183.500,00 € 

Mecenes: 60.000,00 € 

Mecenes Ricard Viñes: 22.000,00 € 

Entrades funcions escolars: 6.000,00 € 

Gestió venda entrades: 40.000,00 € 

 

Total : 614.684,00€ 



                   

     

 

 
MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS QUE DURÀ A TERME LA FUNDACIÓ 
PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA – 2020 
 

- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 
ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ  

 
 
 
L’activitat de la Fundació Teatre de la Llotja és principalment l’exhibició d’espectacles i 
concerts, així com l’organització d’activitats paral·leles sempre relacionades amb 
aquesta finalitat primera (tallers amb públic, funcions escolars, residències artístiques, 
etc.). 
 
La programació del Teatre de la Llotja conforma, juntament amb la del Teatre Municipal 
de l’Escorxador i la del Teatre de la Llotja, LaTemporada. Temporada estable d’arts 

escèniques i música de la ciutat de Lleida. Una programació unificada sota el paraigua 
d’aquest nom ques es materialitza en el web www.latemporadalleida.cat i en els dos 
llibrets de programació que s’editen anualment. 
 
 
Com a extensió d’aquesta programació s’estableixen acords i col·laboracions amb 
agents de la ciutat o del país que contribueixen a enriquir i millorar el teixit social de 
Lleida, siguin centres educatius, entitats o associacions o d’altres administracions. 
 
 
Continuar amb la col·laboració i accions per potenciar públics com ara els programes de 
la Generalitat de Catalunya Escena 25 i Apropa Cultura, i activar activitats coordinades 
amb la Regidoria de les Polítiques per als drets de les persones, adreçades a la gent 
gran o a col·lectius amb risc d’exclusió (per exemple, el programa Dansa als Barris), o 
amb la Regidoria de Joventut.  



                   

     

 

Dins de la programació d’espectacles es preveuen, d’entrada, i encara sense tancar 
l’any sencer, següents espectacles: 
 
 

 
PREPROGRAMA FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA 2020 

 
Nom espectacle Gènere Data prevista 

representació 
Amour Teatre familiar 4 gener 
Rhapsody of Queen Música 10 gener 
Andrea Motis Quintet Música 11 gener 
El llac dels cignes Dansa 15 gener 
La Rambla de les floristes Residència tècnica 16 i 17 gener 
La Rambla de les floristes Teatre 18 gener 
Gran circ de la Xina Circ 25 gener 
La fuerza del cariño Teatre 26 gener 
Café Quijano Música 8 febrer 
Maremar Teatre musical 

funció escolar 
14 febrer 

Maremar Teatre musical 14 febrer 
Los Lunnis Teatre musical 15 febrer 
Set of Sets Dansa 7 març 
Annie el musical Teatre musical 13, 14 15 març 
Dr. Jekyll el musical Teatre musical 13, 14 15 març 
La Traviata Òpera 20 març 
Bona gent Teatre 22 març 
Viejo amigo Cicerón Teatre 5 abril 
Juana Teatre 18 abril 
El pare de la núvia Teatre 10 maig 
Gran gala de danza Dansa  17 maig 
Glenn Miller Orchestra Música 30 octubre 

 


