
Pressupost de l'equipament per a l'any 2019

Nom equipament   TEATRE MUNICIPAL
Nom municipi  GIRONA

PREVISIÓ DE DESPESES 2019  Total funcionament 
equipament  (inclou despeses subvencionables i no 
subvencionables)

a Personal propi 459.732,35 €

b Personal externalitzat  14.800,00 €

C Total caixets 266.664,00 €

Total caixets de programació per a públic general: 206.000,00 €
caixets de la programació  per a públic general especificar: 206.000,00 €
Altres caixets de la programació  per a públic general especificar:

Total caixets de la programació familiar/ tots els públics: 22.664,00 €
caixets de la programació familiar / tots els públics especificar: 22.664,00 €

Altres caixets de la programació familiar / tots els públics especificar:

Altres caixets de la programació familiar / tots els públics especificar:

Total caixets de la programació escolar 38.000,00 €

Caixets de la programació escolar 38.000,00 €
Altres caixets de la programació escolar 0,00 €

Total caixets de cicles: 0,00 €
caixets de cicles, especificar: 0,00 €
Altres caixets de cicles, especificar: 0,00 €
Altres caixets de cicles, especificar: 0,00 €
Altres caixets de cicles, especificar: 0,00 €
Altres caixets de cicles, especificar: 0,00 €

Total caixets de festivals : 0,00 €
Altres caixets de festivals, especificar: 0,00 €
Altres caixets de festivals, especificar: 0,00 €
Altres caixets de festivals, especificar: 0,00 €

d Despeses facturades fitxes tècniques programació estable 26.000,00 €

e Drets d'autor 15.000,00 €

f1
Despesa facturada en l'elaboració d'un pla de comunicació i de 
desenvolupament de públics 0,00 €

f2 Despesa facturada en Comunicació, creació i fidelització de públics 27.000,00 €

g1
Despesa generada en l'elaboració  del projecte de dinamització 
comunitària que inclogui programes educatius, socials  i d'apropament 
de les arts en viu a la comunitat. 0,00 €

g2 Despeses accions dels programes del projecte de dinamització 
comunitària . 55.800,00 €

h1 Despesa  facturada en l'elaboració d'un pla de cooperació territorial 0,00 €

h2 Despesa en l'execució de les accions del pla de cooperació territorial 8.640,00 €

i1 Despesa  facturada en l'Elaboració d'un pla d'accessibilitat 0,00 €
i2 Despesa de l'execució de les accions del pla d'accessibilitat 40,00 €

j Serveis tècnics 0,00 €

k Manteniment 27.975,00 €

l Altres a especificar.................Consums electicitat 64.170,00 €

m Altres a especificar.................Neteja 55.000,00 €

n Altres a especificar.................FUNCIONAMENT 1.500,00 €

o Altres a especificar................. 

p Altres a especificar................. TEMPORADA ALTA 500.000,00 €

c1

c2

c3

c4

c5



q Altres a especificar................. Servei Venda 21.000,00 €

r Altres a especificar................. Suport Arts escèniques 52.000,00 €

Altres a especificar…………. Suport a la Música 272.000,00 €

Altres a especificar…………. Suport a la Dansa 7.000,00 €

Altres a especificar…………. Suport al Circ 65.000,00 €

s Altres a especificar................. Red de Teatros i Auditorios 1.500,00 €

t Altres a especificar................. Consorci Arts Escèniques 60.000,00 €

2.000.821,35 €

Teatre

ia
Import sol·licitat al Departament de Cultura anualitat 2019
(inclou la subv. de la DIBA en el cas d'espais de la prov. de Barcelona)

42.000,00 €

ib Venda d'entrades 90.000,00 €

ic Patrocinis i mecenatges (especificar) 0,00 

id Ingressos per lloguer espais i cessions d'ús 25.000,00 €

ie Aportació Municipal 1.807.821,35 €

if Altres subvencions. (especificar)        6.000,00 € 

Diputació de Girona 6.000,00 €

ig Altres ingressos (especificar)      30.000,00 € 

Teatre Escolar 30.000,00 €

2.000.821,35 €

PREVISIÓ DE DESPESES SUBVENCIONABLES  Teatre 19

Total (2019 / 2020 

/2021)

Total  de caixets de la programació estable d'iniciativa municipal 228.664,00 €           685.992,00 €         

Total caixets de programació per a públic general 206.000,00 €           618.000,00 €         

Total caixets de la programació familiar/ tots els públics 22.664,00 €             67.992,00 €            

Total caixets de cicles ‐  €                         ‐  €                        

Total caixets de festivals ‐  €                         ‐  €                        

Despeses facturades fitxes tècniques programació estable 26.000,00 €             78.000,00 €           

Drets d'autor 15.000,00 €             45.000,00 €           

Despesa facturada en l'elaboració d'un pla de comunicació i de 

desenvolupament de públics ‐  €                         ‐  €                        

Despesa facturada en comunicació, creació i fidelització de públics 27.000,00 €             81.000,00 €           

Despesa generada en l'elaboració  del projecte de dinamització comunitària 

que inclogui programes educatius, socials  i d'apropament de les arts en viu a la 

comunitat. ‐  €                         ‐  €                        

Despeses de les accions dels programes del projecte de dinamització comunitària  55.800,00 €             167.400,00 €         

Despesa  facturada en l'elaboració d'un pla de cooperació territorial ‐  €                         ‐  €                        

Despesa en l'execució de les accions del pla de cooperació territorial 8.640,00 €               25.920,00 €           

Despesa  facturada en l'elaboració d'un pla d'accessibilitat ‐  €                         ‐  €                        

Despesa de l'execució de les accions del pla d'accessibilitat 40,00 €                     120,00 €                 

TOTAL 361.144,00 €           1.083.432,00 €      

TOTAL DESPESES DE L'EQUIPAMENT

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2019

TOTAL INGRESSOS DE L'EQUIPAMENT



PREVISIÓ D'INGRESSOS 
(Import per als tres anys) 2019 2019-2021

Subvenció OSIC  42.000,00 126.000,00

Altres subvencions 6.000,00 18.000,00
Diputació

Aportació municipal 223.144,00 669.432,00

Venda d'entrades 90.000,00 270.000,00

TOTAL 361.144,00 € 1.083.432,00 €


