
     ***  A C T I U  *** EXERCICI 2021 EXERCICI   2020

ACTIU

   A) ACTIU NO CORRENT 28.000,00 29.227,52

      I. Immobilitzat intangible

         2. Aplicacions informàtiques

      II. Immobilitzat material 1.227,52

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

      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 334.218,84 292.991,32

      I. Existències

      II. Usuaris, patrocinadors i deutors de activ. i altres comptes a cobrar 245.340,39 244.112,87

         1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

         2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

         3. Patrocinadors 242.125,39 240.618,87

         7. Altres crèdits amb les administracions públiques 3.215,00 3.494,00

      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 88.878,45 48.878,45

         1. Tresoreria 88.878,45 48.878,45

TOTAL ACTIU (A+B) 362.218,84 322.218,84

     *** P A S S I U *** EXERCICI   2021 EXERCICI   2020

PATRIMONI NET I PASSIU

A) PATRIMONI NET

   A-1) Fons propis 153.894,47 153.894,47

      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 65.894,47 65.501,14

         1. Romanent 65.894,47 65.501,14

         2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

      IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

      V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 393,33

      VI. Aportacions per a compensar pèrdues

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

   B) PASSIU NO CORRENT

      I. Provisions a llarg termini

      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 208.324,37 168.324,37

      I. Provisions a curt termini

      II. Deutes a curt termini 213.042,50 173.042,50

         3. Altres deutes a curt termini 213.042,50 173.042,50

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

      IV. Creditors per activitats i altres acomptes a pagar -4.718,13 -4.718,13

         2. Creditors varis -4.718,13 -4.718,13

         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) 362.218,84 322.218,84

BALANÇ DE SITUACIÓ     

FUNDACIO PUBLICA TEATRE DE LA LLOTJA



CONCEPTE EXERCICI   2021 EXERCICI 2020

   1. Ingressos per les activitats 446.184,00 392.713,69

      a) Vendes i prestacions de serveis 126.000,00 80.529,69

      c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 67.000,00 59.000,00

      d) Subvencions oficials a les activitats 253.184,00 253.184,00

   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 -421.156,48 -322.840,85

      b) Treballs realitzats per altres entitats -421.156,48 -322.840,85

   6. Altres ingressos de les activitats

   7. Despeses de personal

   8. Altres despeses d'explotació -23.800,00 -64.337,31

      a) Serveis exteriors -23.800,00 -23.337,31

         a4) Serveis professionals independents -14.000,00 -10.018,80

         a7) Serveis bancaris -3.800,00 -3.000,00

         a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -6.000,00 -10.318,51

         a10) Altres serveis

      c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per oper. de les activ -41.000,00

   9. Amortització de l'immobilitzat -1.227,52 -5.074,50

   10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

   11. Excés de provisions

   12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

   13. Altres resultats -67,70

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

   14. Ingressos financers

   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)

   19. Impost sobre beneficis

   IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 0,00 393,33

Compte de Perdues i Guanys 

FUNDACIO PUBLICA TEATRE DE LA LLOTJA



1ESTAT 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 1.227,52

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 1.227,52

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 -41.227,52

a) Existències (+/-) 0,00

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) -1.227,52

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

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) 0,00

e) Altres passius corrents (+/-) -40.000,00

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) -40.000,00

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 -40.000,00

Efectiu o equivalents al principi de l'exercici 48.878,45

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 88.878,45



PRESSUPOST DE CAPITAL FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE 
DE LA LLOTJA ANY 2021

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 1.227,52

TOTAL 

Estat de Recursos

1. SUBVENCIONS DE CAPITAL REBUDES

2. APORTACIONS DE CAPITAL 
     De l'entitat Local

3. AUTOFINANCIACIÓ
    Amortització 1.227,52

    Provisions
    Previsions
    Pèrdues exercici

4. FINANCIACIÓ ALIENA

5. ALIENACIÓ D'INVERSIONS

TOTAL 



                   

     

 

 
 
 
 
AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES INVERSIONS - 2021 
 
 
 
Durant aquest exercici 2021 La Fundació Pública Teatre de la Llotja no durà a 
terme cap inversió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANCIACIÓ - 
FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA ANY 2021

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 1.227,52

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 1.227,52

    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 



 

 

Objectius de la  Fundació Pública Teatre de la Llotja 

Exercici 2021 

 

Els objectius per al 2021 de la programació LaTemporada Lleida. Programació 

estable d’arts escèniques i música gestionada en part a través de la FUNDACIÓ 
PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA, són els següents: 

 Fer arribar al públic de Lleida i àrea d’influència una programació d’arts 
en viu, per al major nombre i  diversitat de públics possible. Sempre 
prioritzant la qualitat artística de continguts i creadores i amb la intenció 
d’abarcar llenguatges artístics coneguts però també tots aquells que 
insisteixen en la recerca i la investigació de disciplines. 
 

 Alhora, i per ampliar els objectius de l’exhibició estricta d’espectacles, 
cada vegada més són necessàries i útils les activitats paral·leles que 
enforteixen les relacions entre creadors i públic i amb les quals sempre 
pretenem donar eines de lectura de les obres i contribuir a la creació de 
masses crítiques d’audiències i públic, de ciutadania, en definitiva, a 
través de les arts i la cultura. 
 

 El Teatre de la Llotja i el Teatre Municipal de l’Escorxador, participen 
del projecte Cat.Teatres, dins el qual 18 ciutats catalanes col·laboren 
estretament per tal de gestionar gires d’espectacles, tenir una 
interlocució amb distribuïdores i productores i també amb 
administracions. Alhora, aquesta pertinença serveix també per 
compartir maneres de fer, resoldre dubtes i d’altres qüestions que els 
teatres de certa mida (capitals de província i municipis de més de 50.000 
habitants) poden tenir de manera molt similar, especialment en un 
context de pandèmia amb nous protocols i mesures canviants 
constantment. 
 

 La Fundació també gestiona i acull les funcions i audicions escolars que 
s’emmarquen en el programa Educació a l’Abast de la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, i que se celebren, indistintament 
i segons el tipus d’espectacle o concert tant a l’Auditori Municipal Enric 
Granados, al Teatre de la Llotja o al Teatre Municipal de l’Escorxador. 
 

 Des de la Fundació se centralitzen també els serveis de taquilles dels dos 
equipaments escènics municipals (Llotja i Escorxador) i des de la mateixa 
taquilla de la Llotja es gestiona la base de dades de públics a partir de la qual 



 

 

s’envien newsletter personalitzades, en coordinació amb l’Àrea Comunicació 
de l’Ajuntament de Lleida. 
 

 Atesa la situació de pandèmia causada per la CoViD-19, i la conseqüent 
davallada de públic, caldrà fer un increment d’inversió en publicitat i 
comunicació que anirà en detriment de la quantitat de programació, no 
així de la qualitat. 
 

 La relació amb les empreses mecenes i patrocinadores de la Fundació es 
preveu que es mantingui estable quant a aportacions i contrapartides. 
 
 

 

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

Llotja 2021 

 

Aportació municipal: 220.000,00 € 

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

Venda entrades taquilla: 103.000,00 € 

Mecenes: 50.000,00 € 

Mecenes Ricard Viñes: 17.000,00 € 

Entrades funcions escolars: 3.000,00 € 

Gestió venda entrades: 20.000,00 € 

 

Total : 446.184,00€ 



                   

     

 

 
 
 
 
ANNEX DE PERSONAL 

 

 

 

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



                   

     

 

 
MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS QUE DURÀ A TERME LA  
FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA – 2021 
 

- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ  
 
L’activitat de la Fundació Pública Teatre de la Llotja és principalment l’organització, i 
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.); totes elles celebrades no només a la seu de La Llotja i al 
mateix teatre, sinó també en altres espais de la ciutat: carrer o altres equipaments 
municipals. 
 
La programació del Teatre de la Llotja conforma, juntament amb la del Teatre Municipal 
de l’Escorxador i la de l’Auditori Municipal Enric Granados, LaTemporada. Temporada 

estable d’arts escèniques i música de la ciutat de Lleida. Una programació unificada 
d’arts en viu municipal sota el paraigua d’aquest nom, i que es materialitza en el web 
www.latemporadalleida.cat. 
 
LaTemporada 2020-2021 es veurà òbviament greument afectada pel context de 
pandèmia previsiblement en els següents termes i conseqüències: 
 
-Les limitacions d’aforament (entre el 50 i el 70% màxim) reduiran notablement els 
ingressos de taquilla, que, sumats a l’efecte precaució de la ciutadania faran caure 
encara més les assistències, com ja s’ha pogut comprovar, no només a Lleida, la tardor 
de 2020. 
 
-Els ajornaments i cancel·lacions de funcions també seran habituals per motius de 
quarantenes o aïllament de membres de les companyies. De moment, són dos els 
espectacles que es representaran el 2021 i estaven previstos el 2020 -la resta, han 
pogut ser reprogramats de la primavera a la tardor-. Però la tònica de la previsió serà 
l’habitual reprogramació i cancel·lació de funcions. 
 
-També les mesures de seguretat i nous protocols higiènics que en tot moment es 
prendran seguint els plans de represa sectorials del PROCICAT i el propi Pla de 
contingència de La Llotja afectaran al pressupost: més personal de sala a les funcions, 
augment i intensificació de la neteja, etc. 
 
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. 



                   

     

 

 
A més, també, des de la Fundació Pública Teatre de la Llotja es programen i produeixen 
les funcions de teatre per a escoles (incloses en el programa Educació a l’Abast de la 
Regidoria d’Educació) i familiars, una programació que té com a objectiu facilitar a 
l’alumnat dels centres de diversos cicles i edats l’accés a produccions artístiques de 
qualitat i l’assistència a espectacles i concerts en viu. 
 
Un altre objectiu per al 2021 és 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, 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 2021 

 
Nom espectacle Gènere 
Déjà vu Circ  
Que bèstia! Circ 
Fragile Teatre sense text 
Bogumer (o els fills de Lunacharski) Dansa 
Orbital Teatre familiar 
La faula de l’esquirol Teatre familiar 
Valentina Quàntica Teatre familiar 
Polzet Teatre familiar 
El pare de la núvia Teatre 
Tosca Òpera 
Sergio Dalma Música 
Romeu i Julieta, ballet rus Dansa 
Justo Molinero Teatre 

 


