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RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER A DESPESES DE 
FUNCIONAMENT I DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

La Fundació del Gran Teatre del Liceu és una entitat privada participada de forma minoritària 
per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i 
l’Administració General de l’Estat, el conjunt de representants de les administracions públiques 
ostenten la majoria de drets de vot del Patronat. 
 
El pressupost per a la temporada i les inversions 2017-18, aprovat el 8 de març de 2017 per la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, preveu unes aportacions del Departament de Cultura de 
8.093.362,49 euros per a despeses de funcionament, i de 247.573,20 euros per a despeses de 
capital 
 
La instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la 
Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018, 
estableix la pròrroga dels crèdits inicials de les despeses i la seva adequació a l’organització 
administrativa vigent. 
 
La Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 
inclou en la secció de Cultura la partida nominativa CU12 D/448001300/4450/0000 de 
transferències corrents a la Fundació del Gran Teatre del Liceu per un import de 8.013.230,19 
euros, i la partida nominativa CU12 D/748001100/4450/0000 de transferències de capital a la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu per un import de 279.417,31 euros. 
 
Per acord de Govern d’11 d’octubre de 2005, es va autoritzar el Departament de Cultura per a 
realitzar despeses amb un abast pluriennal d’un import total de 4.479.837,21 euros, per a 
l’operació de crèdit concertada per la Fundació del Gran Teatre del Liceu per al finançament 
del dèficit acumulat d’acord amb el percentatge que estableixen els estatuts per a cada 
administració. El principal del préstec a llarg termini amb el BBVA formalitzat per la Fundació 
amb la garantia de la Generalitat és de 3.466.024,88 euros i, per cada anualitat, abans de la 
tramitació del pagament, s’ajusta l’import en relació als interessos efectivament abonats 
l’exercici anterior i la previsió actualitzada de l’entitat per aquell any. 
 
D’acord amb la informació facilitada per la Fundació del Gran Teatre del Liceu, a 31 de 
desembre de 2017, s’ha produït un excés de finançament per part de la Generalitat per import 
de 52,54 euros. D’altra banda, la previsió actualitzada de l’anualitat 2018 representa un total de 
247.573,20 euros. Per tant, el pagament que s’ha de tramitar amb càrrec al pressupost 2018 
per aquest concepte és de 247.520,66 euros. 
 
No han variat les circumstàncies que van justificar la participació de l’Administració de la 
Generalitat en la Fundació del Gran Teatre del Liceu, les seves activitats responen al foment 
d’una activitat d’alt interès cultural i són sostenibles financerament amb les aportacions de les 
administracions. 
 
Atesa la proposta del Director de Serveis de 16 d’abril de 2018. 
 
D’acord amb les Instruccions sobre transferències, subvencions i aportacions de capital a 
entitats públiques i privades de 8 de novembre de 2016 de la Interventora general, que 
estableixen els criteris per a la tramitació de transferències a entitats participades per la 
Generalitat. 
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Fent ús de les facultats que em són conferides per l’Ordre de 9 de maig de 2018 del Ministre 
d’Educació, Cultura i Esports del Govern de l’Estat d’autorització de signatura en la Secretària 
General del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atesos els articles 87.1 i 90.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

 

RESOLC: 

PRIMER.- Concedir una subvenció nominativa a la Fundació del Gran Teatre del Liceu pels 
imports i conceptes següents: 
 
- Despeses de funcionament i obligacions de l’exercici de 01/09/2017 al 31/08/2018, per un 
import de 8.013.230,19 euros, amb càrrec a la partida pressupostària CU12 D/448001300/4450 
del pressupost vigent, que es destinaran al finançament ordinari de l’entitat i al compliment de 
les seves obligacions en el marc del Pla d’Activitat i pressupost de la temporada 2017-18 
aprovat pel Patronat de la Fundació el 8 de març de 2017 
 
- Despeses per a fer front al crèdit formalitzat entre el BBVA i la Fundació del Gran Teatre del 
Liceu per un import de 247.520,66 euros amb càrrec a la partida pressupostària CU12 
D/748001100/4450 del pressupost vigent. Aquestes depeses corresponen a l’Acord de Govern 
de despesa pluriennal aprovat el dia 11 d’octubre de 2005 pel qual s’autoritza el Departament 
de Cultura per a realitzar despeses amb un abast pluriennal d’un import total de 4.479.837,21 
euros per a l’aportació de crèdit que concertés la Fundació del Gran Teatre del Liceu per al 
finançament del dèficit acumulat. 
 
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a 
la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra entitat pública o privada dins dels límits 
previstos a la regla quarta de l’article 94.1. del Text Refós de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya. 
 
SEGON.- El pagament de l’aportació es realitzarà per trimestres avançats en concepte de 
bestreta, prèvia comprovació que l’entitat està al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
seguretat social, així com davant el Protectorat de fundacions de la Direcció General de Dret i 
d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Ateses les característiques de l’entitat, la participació de la Generalitat en els seus òrgans de 
govern i el caràcter d’aportació per al funcionament de l’entitat, no és necessari l’establiment de 
garanties sobre la bestreta o els pagaments a compte concedits. 
 
TERCER.- La quantitat que es transfereix es podrà incrementar en el supòsit que el Parlament 
de Catalunya aprovi en els pressupostos de la Generalitat per al 2018 un import superior en la 
partida nominativa a favor de l’entitat, o que durant l’exercici s’incrementi la seva dotació 
pressupostària segons les necessitats de finançament de l’entitat. 
 
QUART.- La forma de justificació de la subvenció és la prevista a l’article 14 de l’Ordre 
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions, mitjançant la 
presentació d’estats financers. 
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Amb caràcter previ i mitjançant el formulari d’aportació documental de l’Oficina Virtual de 
Tràmits: 
 

a) Abans del 28 de febrer del 2019, la Fundació del Gran Teatre del Liceu, ha de lliurar la 
documentació següent: 
• La liquidació provisional del pressupost de la temporada 2017-2018. 
• La justificació dels pagaments efectuats fins aquella data per la Fundació 

corresponents a despeses financeres i amortització de capital del crèdit formalitzat 
entre el BBVA i la Fundació, corresponent a l’acord de Govern d’11 d’octubre de 
2005 i la previsió actualitzada de l’anualitat 2019. 

• Declaració responsable que acrediti que s’ha fet constar el suport del Departament 
de Cultura en la realització de les activitats objecte de la subvenció. 

 
b) En el termini màxim de 15 dies naturals a partir de què siguin aprovats pels òrgans de 

govern de l’entitat, la liquidació pressupostària i els comptes anuals de la temporada 
2017-18 de la Fundació. 

 
La liquidació del pressupost s’haurà d’adaptar al detall del pressupost del 2017-18 que aprovi 
el Patronat de la Fundació i incorporarà tota aquella informació necessària per identificar les 
despeses de l‘exercici finançades amb ingressos finalistes d’exercicis anteriors, els ingressos 
finalistes de l’exercici en curs corresponents a despeses pendents d’executar, així com 
qualsevol altra informació necessària per avaluar el resultat pressupostari i, si és el cas, l’excés, 
de finançament de l’entitat. La liquidació del pressupost haurà d’anar acompanyada, si s’escau, 
d’una memòria de les desviacions sofertes en relació amb el pressupost aprovat. 
 
En el termini màxim de 15 dies naturals a partir de què en disposi i mitjançant el formulari 
d’aportació documental de l’Oficina Virtual de Tràmits, l’informe d’auditoria externa elaborada 
en compliment de l’article 333-11.1 del Codi civil de Catalunya. L’entitat, en qualsevol cas ha 
de presentar els comptes aprovats i auditats junt amb la resta d’acreditacions detallades en 
aquest punt abans del 31 de juliol de 2019. 
 
D’acord amb l’article 14.3 de l’Ordre, l’auditor ha de realitzar un informe complementari específic 
en relació a la liquidació pressupostària que determini la seva fidelitat i correspondència amb 
els estats financers i si s’ha produït un excés de finançament. 
 
L’informe d’auditoria també ha d’acreditar el compliment l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 14/2011, d’1 de juny; de l’article 
7.U.1 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i 
pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions 
en la prevenció i lluita contra el frau, i de l’article 92 bis del TRLFPC. 
 
CINQUÈ.- En cas que l’informe d’auditoria determini que s’ha produït un excés de finançament, 
l’entitat haurà d’acreditar que ha procedit al reintegrament que correspongui de la subvenció 
atorgada pel Departament de Cultura, en proporció, si és el cas, a la resta d’aportacions 
públiques que hagin finançat l’activitat, a més dels interessos de demora que corresponguin. 
 
SISÈ.- La subvenció objecte d’aquest conveni resta subjecta al compliment dels preceptes 
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que resultin d’aplicació, 
com també de la seva normativa de desplegament, especialment pel que fa al règim de gestió 
i justificació de les subvencions, i al capítol IX del TRLFPC, en allò que resulti aplicable i no 
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contradigui o s’oposi a la normativa bàsica estatal i l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre 
les formes de justificació de les subvencions. 
 
La Fundació del Gran Teatre del Liceu es compromet a realitzar les activitats que fonamenten 
la concessió de la subvenció nominativa i aplicar els fons percebuts a l’activitat subvencionada, 
d’acord amb el projecte presentat. 
 
SETÈ.- La Fundació del Gran Teatre del Liceu té l’obligació de comunicar per escrit i de manera 
degudament motivada al Departament de Cultura qualsevol modificació substancial en l’activitat 
subvencionada (activitats previstes, pressupost inicial de despeses i fonts de finançament o 
calendari d’execució).  
 
A aquests efectes l’entitat, si s’escau, haurà d’acompanyar la liquidació del pressupost, d’una 
memòria de les desviacions sofertes en relació amb el pressupost presentat i de les variacions 
produïdes en les activitats programades.  
 
El Departament de Cultura valorarà les modificacions i desviacions, que s’aprovaran sempre 
que s’acrediti el compliment de la finalitat de la subvenció mitjançant certificació de la persona 
titular de la Secretaria General del Departament. 
 
VUITÈ.- Quan l’import de les despeses superi els llindars establerts a Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com 
a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís 
per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques 
especials no hi hagi al mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, 
o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. L’elecció, entre 
les ofertes presentades, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de 
justificar expressament en una memòria quan l’elecció no recaigui en la proposta econòmica 
més avantatjosa. L’informe d’auditoria de comptes haurà d’incorporar la justificació del 
compliment d’aquesta obligació. 
 
NOVÈ.- La Fundació del Gran Teatre del Liceu haurà d’atendre tots els requeriments 
d’informació que li siguin formulats pel Departament de Cultura, la Intervenció General de la 
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents 
 
DESÈ.- La Fundació del Gran Teatre del Liceu ha de fer constar el suport del Departament de 
Cultura en la realització de les activitats objecte de la subvenció. 
 
El beneficiari ha d’incloure el logotip del Departament de Cultura i l’expressió “amb el suport del 
Departament de Cultura” utilitzant el logotip corporatiu del Programa d’Identificació visual (PIV) 
editat a la pàgina web en els elements informatius i de difusió de l’activitat objecte de la 
subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció. 
 
ONZÈ.- Així mateix, la Fundació del Gran Teatre del Liceu, ha de donar compliment al que 
disposa l’article 8 de  la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern en relació a la publicació al seu portal web de la subvenció rebuda 
mitjançant aquest conveni, sens perjudici de complir la resta d’obligacions previstes en la 
mateixa Llei que li siguin d’aplicació, així com a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’article 7.U.1 de la Llei 7/2012, de 
29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la 
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normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el 
frau. 
 
DOTZÈ.- L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al 
beneficiari, així com la concurrència de qualsevol de les causes previstes a l’article 99 del 
TRLFPC, i en especial a l’article 92 bis, apartat 3 en relació amb les donacions, aportacions o 
prestacions de serveis a títol gratuït, així com a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, podrà donar lloc a la revocació de la subvenció. 
 
TRETZÈ.- Notificar la resolució a l’entitat interessada i comunicar-li que contra aquesta 
resolució, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà 
de la notificació de la resolució, d’acord amb el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; o bé, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la 
resolució, d’acord amb el que estableixen els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
 
Per autorització del Ministre d’Educació, Cultura i Esport  
La Secretària general de Cultura  
Ordre de 9 de maig de 2018 
 
 
 
Maria Dolors Portús Vinyeta 
 
Barcelona,  

 


