FAQS DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES
1. QUIN INTERÈS TENEN LES DADES QUE ES PRESENTEN EN AQUEST
WEB?
Al web de l’Observatori hi trobareu els diferents tipus de transferències que ha fet
l’Ajuntament de Barcelona (a través de l’Institut de Cultura de Barcelona) des de l’any
2014 a entitats o particulars per les vies següents:
1. Subvencions per convocatòria
2. Subvencions per conveni
3. Aportacions a consorcis i fundacions
Tot i que és una informació que també es troba de manera dispersa als webs oficials,
aquest web és l’únic lloc on es centralitzen totes les dades en un format únic i
descarregable que permet, per exemple, analitzar els imports per convocatòries, per
receptors de les aportacions o per anys.

2. HI HA LES MATEIXES DADES PER A TOTS ELS ANYS?
Amb l’objectiu de millorar la informació i facilitar l’anàlisi de les dades, alguns anys s’han
anat afegint informacions que no s’havien pogut incorporar els anys anteriors. Per
exemple, el 2018 per primera vegada les subvencions de la convocatòria general de
l’Ajuntament de Barcelona tenen els camps àmbit i import atorgat. Més avall s’explica el
significat d’aquests camps.

3. QUINA INFORMACIÓ HI HA DE CADA TRANSFERÈNCIA?
Per a cada transferència trobareu diferents camps de dades. Us expliquem què inclouen
alguns d’ells per facilitar-ne la interpretació:
•

Capítol: s’indica el grup al que pertany aquella transferència (segons l’estructura de
despesa de les administracions públiques). En aquest cas, es pot tractar d’una despesa
de capítol 4 (transferències corrents per al funcionament) o bé d’una despesa de
capítol 7 (transferències de capital per a la realització d'una inversió).

•

Import atorgat: correspon a l’import que s’aprova en la concessió de la subvenció
(aquesta informació només consta per a les subvencions de la convocatòria general de
l’Ajuntament de Barcelona a partir del 2018).

•

Import pagat: import rebut per l’entitat. Pot no coincidir amb l’import atorgat a causa
de regularitzacions posteriors (bàsicament per devolucions o reintegraments totals o
parcials).

•

Nom de la convocatòria: convocatòria a través de la qual s’ha accedit a la subvenció
(només consta en el cas de les subvencions).

•

Àmbit: categories que s’estableixen a la convocatòria general de l’Ajuntament de
Barcelona (només consta a les dades 2018). Cal tenir en compte que el que es classifica
és el projecte presentat aquell any i no l’entitat.

4. PER QUÈ HI HA ALGUNS IMPORTS NEGATIUS?
En els casos en què s’ha produït una renúncia, reducció o reintegrament (total o parcial) de
l’import transferit inicialment, aquesta informació es reflecteix al fitxer i s’indica amb una
nota a quin any pertany aquesta operació.

5. I LES APORTACIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES...?
En aquests moments no és possible incorporar la informació sobre les aportacions de les
altres administracions a equipaments o projectes de la nostra ciutat. Estem treballant,
però, per poder-vos oferir aquesta informació en properes actualitzacions d’aquest web.
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