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2009 2010 2011 2012

Número	  d'assajos 24 36 44 37 Aprox.	  3	  mensuals

26	  obres 35	  obres 37	  obres 29	  obres Aprox.	  155	  espectadors	  

5.674	  espectadors	  (60%) 5.959	  espectadors	  (46%) 6.002	  espectadors	  (51,30%) 4.482	  espectadors	  (56,4%) per	  obra

25	  concerts 35	  concerts 26	  concerts 24	  concerts Aprox.	  72	  	  espectadors	  

1691	  espectadors 570	  espectadors 2075	  espectadors 1729	  espectadors per	  concert

5	  actuacions 8	  actuacions 16	  actuacions 14	  actuacions Aprox.	  46	  espectadors	  

467	  espectadors	  (89%) 765	  espectadors	  (81%) 827	  espectadors	  (65%) 642	  espectadors	  (61,5%) per	  actuació

15 14 19 18

1355	  visites 1077	  visites

12	  cursos 15	  cursos 36	  cursos 17	  cursos

1077	  participants 2585	  participants

Rodatges	  +	  sessions	  fotografia 13 17 5

Cinema	  a	  la	  fresca 6 5

8	  actuacions 8	  actuacions Aprox.	  35	  espectadors

346	  espectadors	  (69%) 283	  espectadors	  (60%) per	  actuació

Teatre

Música

Dansa

Exposicions

Formació

Beca	  Desperta	  (espectacle	  guanyador)

Aprox.	  1,5	  mensuals

Aprox.	  1,4	  mensuals

ANALISI DE LA GESTIÓ DE LA NAU IVANOW

Actualment estan al nostre abast les dades dels espectacles de 4 anys (2009-2012). Ja que  per a la presentació de les comptes en el registre (on 
qualsevol pot consultar els resultats i la evolució) tenen fi ns a sis mesos des del tancament de l’exercisi. Si la empresa tanca el exercisi el dia 31 
de desembre, te fi ns el 30 de juny per presentar-ho. Si ho fes més tard ti ndria multes. Per aquest fet, encara no es poden consultar les dades del 
2013. Basant-nos amb el que tenim a l’abast, farem una peti ta comparati va i veurem com ha evolucionat el mon de l’espectacle a la Nau Ivanow, 
treient unes conclusions pròpies.

TAULA d’anàlisi de les obres realitzades/espectadors entre el 2009 (any que es van començar a llogar les naus) fi ns el 2012 (últi m tancamet pub-
licat). Dades extretes de la documentació pròpia de la Nau Ivanow (publicada a la pàgina web ofi cial)

LLEGENDA GRÀFIC

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012

• • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Teatre

• • • •• • • • • • • •

Dansa

Exposicions

• • •• • • •• • • • • • • • •

Rodatge/sessions fotografia

Cinema a la fresca

Número d’assajos

Teatre

Música

Dansa

Exposicions

Formació

Rodatge/sessions 
de fotografi a
Cinema a la fresca

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012

• • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Teatre

• • • •• • • • • • • •

Dansa

Exposicions

• • •• • • •• • • • • • • • •

Rodatge/sessions fotografia

Cinema a la fresca

TENDENCIA DEL PROGRAMA

Al gràfi c podem apreciar com les diferents acti vi-
tats realitzades a la Nau Ivanow han ti ngut una 
tendència a la baixa, segurament degut a la falta 
de pressupost i a la crisis generalitzada d’aquests 
últi ms anys analitzats.
Dins de la proposta de la nova gesti ó es proposa 
ampliar l’oferta de les acti vitats, sempre contem-
plant programa compati ble al l’actual, i sobre tot, 
mirar potenciar l’existent.

EVOLUCIÓ DEL PROGRAMA

Suport	  als	  creadors 156.838,56 54,26% Suport	  als	  creadors 181.168,80 56,05% Suport	  als	  creadors 142.886,11 47,62%

Lloguer	  d'espais 43.558,64 15,07% Lloguer	  d'espais 40.838,88 12,63% Lloguer	  d'espais 42.608,52 14,20%

Despeses	  d'explotació 71.314,31 24,67% Despeses	  d'explotació 61.608,94 19,06% Despeses	  d'explotació 78.875,99 26,29%

Restauració 17.331,75 6,00% Restauració 39.621,71 12,26% Restauració 35.679,24 11,89%

TOTAL 289.043,26	  € TOTAL 323.238,33	  € TOTAL 300.049,86	  €

DESPESES	  (euros)

DESPESES	  2010 DESPESES	  2011 DESPESES	  2012

DESPESES	  2011	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2012	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2010	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES 2010

DESPESES	  2011	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2012	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2010	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES 2011

DESPESES	  2011	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2012	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2010	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES 2012

ANÀLISI DE LES DESPESES DE LA NAU IVANOW

LLEGENDA GRÀFICS DESPESES

DESPESES	  2011	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2012	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2010	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

Suport als creadors

Lloguer d’espais

Despeses d’explotació

Restauració

Programació estable + drets d’autors

Projecte de formació

Personal tècnic

Lloguer de material per acti vitats

Material tècnic

Comunicació, difusió, publicitat i xarxes

Personal

Es proposa no seguir reduïnt aquestes 
despeses ja que en els anys anteriors 
s’ha reduït el personal i la inversió en 
material tècnic i programació, fet que 
ha perjudicat el funcionament de la 
Nau Ivanow.
Serà un dels punts a potenciar en 
quant es  torni a trobar l’estabilitat 
econòmica de l’equipament.

Lloguer espais annexos Desapareix aquesta despesa

Manteniment de les naus

Assegurances

Subministraments

Altres despeses

Amorti tzacions

Reintegrament subvenció

Aquest valor no variarà gaire ja que 
el manteniment de les naus deixarà 
d’estar peró apareixeràn les despeses 
de propietat i altres gastos de manten-
iment de la nova construcció. 
Amb el temps es pot preveure un peti t 
increment.

Despeses càtering

Personal

La restauració no està tenint un bal-
anç positi u. L’ampliació preveu una 
superfi cie desti nada a bar/restaurant 
que sorti ra a concurs cada 5 anys, ti n-
drà els drets d’explotació i se li cedirà 
aquest servei. Eliminant aquesta desp-
esa de l’equipament.

DESCRIPCIÓ DEL QUE INCLOU CADA DESPESA

Despeses que augmentaràn

Despeses que desapareixen

Suport	  als	  creadors 84.197,85 29,13% Suport	  als	  creadors 88.660,89 27,43% Suport	  als	  creadors 69.628,71 24,51%

Gestió	  d'espais 33.182,62 11,48% Gestió	  d'espais 36.346,34 11,24% Gestió	  d'espais 29.282,27 10,31%

Altres	  ingressos 17.453,66 6,04% Altres	  ingressos 10.941,43 3,38% Altres	  ingressos 12.623,76 4,44%

Restauració 13.854,98 4,79% Restauració 28.589,67 8,84% Restauració 25.798,89 9,08%

Subvencions	  públiques 140.325,25 48,55% Subvencions	  públiques 158.700,00 49,10% Subvencions	  públiques 146.700,00 51,65%

TOTAL 289.014,36	  € TOTAL 323.238,33	  € TOTAL 284.033,63	  €

INGRESSOS	  2010 INGRESSOS	  2011 INGRESSOS	  2012

INGRESSOS	  (euros)

ANÀLISI DELS INGRESSOS DE LA NAU IVANOW

INGRESSOS	  2010	  

Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS	  2011	  
Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS	  2012	  
Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS 2010 INGRESSOS 2011

INGRESSOS	  2010	  

Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS	  2011	  
Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS	  2012	  
Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS 2012

INGRESSOS	  2010	  

Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS	  2011	  
Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS	  2012	  
Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

Veient el número d’actuacions 
i els espectadors de tot l’any, 
es pot preveure un màxim 
d’unes 200 persones.
Es projecte una sala adient.

ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST 2015

DESCRIPCIÓ DEL QUE INCLOU CADA INGRÉS

Ingressos a potenciar

Ingressos que es perdràn
INGRESSOS	  2010	  

Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS	  2011	  
Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

INGRESSOS	  2012	  
Suport	  als	  creadors	  

Ges/ó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Restauració	  

Subvencions	  públiques	  

DESPESES	  2011	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2012	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

DESPESES	  2010	  

Suport	  als	  creadors	  

Lloguer	  d'espais	  

Despeses	  d'explotació	  

Restauració	  

LLEGENDA GRÀFICS D’INGRESSOS

Suport als creadors

Gesti ó d’espais

Altres ingressos

Restauració

Subvencions públiques

Gesti ó d’espais

Degut a la millora de les condicions 
de l’equipament i gràcies a la millor 
gesti ó que s’hi podrà fer degut a les 
noves propietats dels espais, també es 
preveu un augment interessant.

Amics de la nau

Servei fotocòpies

Diversos (marxandatge)

L’objecti u serà mantenir els ingressos i 
millorar amb l’augment de parti cipació 
i d’espectadors, fet que portaria a aug-
mentar els amics de la nau tot i que no 
parlem de valors representati us.

Com ja s’ha comentat abans es pro-
posa eliminar aquest benefi ci ja que 
el projecte inclou un espai per cedir 
l’explotació del bar/restaurant i serveis 
de catering.

Restauració

Cada any es va reduïnt la subvenció 
pública degut als retalls i a la precaria 
situació general. No s’esperen mil-
lores a curt termini i es un risc elevat 
la proporció que signifi ca dins del total 
dels ingressos de l’equipament.

Subvencions públiques

Acti vitats culturals

Viver de creadors

Lloguer de material

Formació

Al projecte d’ampliació de la Nau 
Ivanow es preveu doblar la superfi cie 
desti nada a Viver de creadors i amb la 
nova instal·lació (Black box) s’espera 
un augment d’acti vitats tant culturals 
com de formació.
Per tot això es considera que aquest 
ingrès augmentarà.

Com es pot comprobar actualment (dades reals de l’any 2012) hi ha 
números vermells a la Nau Ivanow.
El projecte ha ti ngut present els requisits de l’equipament a nivell 
económic i s’han pres decisions importants que millorarien el balanç.

1 El primer punt a valorar es el fet d’eliminar del pressupost la desp-
esa del lloguer de les naus, per poder inverti r-ho a la parti da de 
suport de creadors, que es l’acti vitat principal a potenciar.

El segon punt es la decisió d’eliminar la restauració de les desp-
eses de la Nau Ivanow. Es proposa cedir l’explotació a una em-
presa escollida a concurs cada 5 anys o un període similar.

2

Només contemplant aquest dos punts el pressupost de les despeses ja 
es veu reduït considerablement, portant el balanç a positi u.

Ingressos totals  + 284.033,63
Despeses totals - 300.049,86
               -16.016,23 euros

ACTUALMENT

Ingressos totals  + 284.033,63
Despeses totals - 236.762,10
               + 47.271,53

REDUCCIÓ DE DESPESES

3 Evidentment si eliminem la restauració de les despeses per que ex-
ternalitzem el servei també s’haurà d’eliminar dels ingressos. Però no 
perjudicarà al balaç total per que no hi ha hagut un balanç positi u des 
del 2009 a la restauració.

Ingressos totals  + 243.234,74
Despeses totals - 236.762,10
               + 6.472,64

VARIACIÓ D’INGRESSOS

4 Amb la cessió d’espai i l’explotació del bar/restaurant es generarà un 
nou ingrés a l’equipament. Aproximadament es proposa que sigui 
un 50% del que s’ingressava amb la restauració, sabent que s’haurà 
d’adaptar segons els pactes directes que es facin amb els serveis. Així 
com les variacions i ajustacions que es donaràn amb el pas del temps.
Si mirem les dades que tenim dels ingressos de la restauració, podem 
fer una mitja:
2010 13.854,98 euros
2011 28.589,67 euros 22.747,84 euros
2012 25.798,89 euros

50%

11.373,92 euros /any
(945 euros /mes)

Ingressos totals  + 254.608,66
Despeses totals - 236.762,10
               + 17.846,56

VARIACIÓ D’INGRESSOS

Suport	  als	  creadors 69.628,71 27,35%
Gestió	  d'espais 29.282,27 11,50%
Altres	  ingressos 12.623,76 4,96%

Subvencions	  públiques 131.700,00 51,73%
Gestió/explotació	  restaurant 11.373,92 4,47%

TOTAL 254.608,66	  €

PRESSUPOST	  INGRESSOS	  (euros)

2015

Suport	  als	  creadors	  

GesTó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Subvencions	  
públiques	  

GesTó/explotació	  
restaurant	  

Suport	  als	  creadors 69.628,71 27,35%
Gestió	  d'espais 29.282,27 11,50%
Altres	  ingressos 12.623,76 4,96%

Subvencions	  públiques 131.700,00 51,73%
Gestió/explotació	  restaurant 11.373,92 4,47%

TOTAL 254.608,66	  €

PRESSUPOST	  INGRESSOS	  (euros)

2015

Suport	  als	  creadors	  

GesTó	  d'espais	  

Altres	  ingressos	  

Subvencions	  
públiques	  

GesTó/explotació	  
restaurant	  

INGRESSOS 2015

Aquest benefi ci obti ngut es proposa rein-
verti rlo en suport als creadors, així que hi 
haurà un augment a la despesa per valor 
d’aquesta xifra.

Suport	  als	  creadors 160.732,67 67,89%
Despeses	  d'explotació 78.875,99 33,31%

Varis 15.000,00 6,34%
TOTAL 254.608,66	  €

PRESSUPOST	  DESPESES	  (euros)

2015

Suport	  als	  creadors	  

Despeses	  
d'explotació	  

Varis	  

DESPESES 2015

TAULA DE LES DESPESES MODIFICADES

Suport	  als	  creadors 160.732,67 67,89%
Despeses	  d'explotació 78.875,99 33,31%

Varis 15.000,00 6,34%
TOTAL 254.608,66	  €

PRESSUPOST	  DESPESES	  (euros)

2015

Suport	  als	  creadors	  

Despeses	  
d'explotació	  

Varis	  

Ingressos totals  + 254.608,66
Despeses totals  - 254.608,66
                      0 euros

BALANÇ DE LA PROPOSTA 2015

EN RELACIÓ A LES DESPESES EN RELACIÓ ALS BENEFÍCIS RESULTATS FINALS

PROPOSTA GESTIÓ-ECONÓMICA DE LA NAU IVANOW


