
PROPOSTA INICIAL COMPROMISOS 2019, mínim o igual 2020 i 2021
Nom del municipi: GIRONA

Objectius operatius Indicador Valor Teatre 
2019 Aclariments Observacions del 

municipi

a1 Garantir una programació estable 
d’espectacles

Nombre de funcions d’art en viu 
professional d’iniciativa municipal Igual o superior a 68

Cal incloure les funcions de tota la programació 
professional, tant de la programació estable com de 
festivals i altres cicles. Queden excloses les funcions 
escolars.

                                 
Inclou T.Alta

a2 Destinar els recursos suficients en 
caixets Despesa total destinada a caixets Igual o superior a 228.664

Despesa total destinada a caixets de la programació 
estable i altres cicles, excepte la programació escolar. 
Es poden computar els ingressos previstos de 
taquillatge que es destinaran a les contractacions a 
taquilla. Aquest import correspon a la suma dels  
conceptes  caixet parcials  c1 ,c2, c3, c5 i c6  del 
pressupost. El total sumat consta a la casella C del 
pressupost.

NO inclou T.Alta

a3 Incloure en la programació 
espectacles per al públic jove

Percentatge de programació 
destinada a públic jove respecte 
del total.

% de funcions per 
a públic jove 6 Inclou T.Alta

a4 Incloure en la programació 
espectacles per al públic general

Percentatge de funcions per a públic 
general respecte el total de la 
programació

% de funcions per 
a públic general 74 Inclou T.Alta

a5
Incloure en la programació 
espectacles per al públic familiar 
/tots els públics.

Percentatge de funcions per a públic 
familiar/tots els públics respecte el 
total de la programació

% de funcions per 
a públic familiar 
/tots els públics

21 Inclou T.Alta

a6.1  % Teatre 62 Inclou T.Alta
a6.2  % Música 4

a6 a6.3  % Dansa 7
a6.4  % Circ 20
a6.5  % Altres 
gèneres 5

b7 Organitzar i/o participar en 
programes educatius específics Nombre d'activitats pedagògiques Igual o superior a 5

Els programes educatius comprenen aquelles activitats 
en les quals es fomenta la participació a través de les 
arts escèniques i música. No queden incloses les 
exhibicions professionals de teatre, música i dansa 
adreçades a escolars.

b8 Programació específica  per al públic 
escolar

Nombre de funcions per al públic 
escolar Igual o superior a 25

b9 Destinar els recursos suficients a 
programació escolar Despesa destinada a caixets 38.000

Si la programació es fa a través d'un conveni o 
contracte cal posar-hi l'import. Aquest indicador 
correspon al concepte c3 del pressupost.

b10 Organitzar i/o participar en activitats 
comunitàries amb valor social Nombre d’activitats comunitàries Igual o superior a 8

Activitats i programes d'arts escèniques i música a on 
es potencien les relacions amb la comunitat i amb 
sectors específics de la ciutadania (teatre inclusiu, 
Apropa Cultura...).

La suma de tots els percentatges  de tots els gèneres 
no ha d'arribar al 100% 
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Programar diferents gèneres (teatre, 
dansa, música, circ i interdisciplinari) Percentatge mínim de funcions dels 

diferents gèneres respecte del total 
de la programació



b11
Destinar els recursos suficients en  
activitats comunitàries i programes 
educatius

Despesa destinada a activitats 
comunitàries i programes educatius Igual o superior a 55.800

Despeses  d'activitats educatives i programa comunitàri 
de valor social que fomentin participació a traves arts 
escèniques i música que potenciin relacionsamb 
comunitat, sector específics ciutadania ,així com 
participació, col·laboració  escoles.Caselles g1+g2 del 
pressupost

c12
Organitzar activitats per potenciar el 
coneixement de la programació i 
dinamització de nous públics

Nombre d’accions programades Igual o superior a 10
Accions de promoció de públics i tasques de fidelització
del públic existent, accions de presentació i difusió de la
programació

c13
Destinar els recursos per a 
comunicació i creació i fidelització de 
públics

Despesa destinada a activitats 
comunicació i públics Igual o superior a 27.000

Suma de les despeses de comunicació i activitats 
destinades al foment i fidelització de públics. Aquest 
indicador correspon al concepte f1 i f2 del pressupost.

c14 Fomentar l’assistència a l’espai 
escènic Nombre d’assistents Igual o superior a 25.000                                                                                           Amb T.Alta

c15 Assolir una òptima ocupació de 
l’espai escènic

Percentatge d’ocupació sobre el 
total d’aforament

% mitjà d’ocupació 
de l’espai escènic 72%

c16 Assolir una òptima ocupació de sala 
amb entrades de pagament

Percentatge d’entrades venudes 
sobre el total d’assistents 

% entrades 
venudes 80%

c17
Fomentar la venda d’entrades 
mitjançant serveis de venda no 
presencials

Percentatge d’entrades venudes 
amb servei no presencial de venda 
d’entrades respecte el total

% entrades 
venudes amb 
servei no 
presencial

65%
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d18

Realitzar accions, activitats i serveis 
en benefici d’un altre equipament i/o 
de públics d’un altre municipi integrat 
a l’SPEEM

Nombre de serveis prestats entre 
equipaments escènics i musicals de 
la mateixa demarcació territorial

Igual o superior a 5

Exemples de funcions territorials de coordinació i 
cooperació amb altres equipaments integrats a 
l'SPEEM: orientar i proposar la programació d'altres 
equipaments; prestar-los serveis d’assistència tècnica, 
logística i jurídica; prestar-los serveis d’assessorament 
integral; oferir-los formació, cursos i tallers; cedir-los 
espais, sales i instal·lacions; oferir-los serveis de suport 
per a la creació, producció i exhibició; executar 
encàrrecs de gestió; acollir les produccions dels 
equipaments nacionals en gira, etc.
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e19 Fomentar l'accessibilitat
Nombre d'accions orientades a 
l'accessibilitat de persones amb 
necessitats especials.

Igual o superior a 1
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