
  
 

FAQS DE SUBVENCIONS I TRANSFERÈNCIES 

1. QUINA INFORMACIÓ TROBAREU? 
A l’apartat de Subvencions/Transferències del web de l’Observatori de Dades Culturals hi 
trobareu les aportacions a tercers (entitats i persones físiques) que fa l’Ajuntament de Barcelona 
a través de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

Aquesta informació es pot trobar també de manera dispersa als webs de transparència i 
d’informació oficial, però aquí us oferim les dades anuals de les diferents tipologies d’aportacions 
(aportacions a consorcis i fundacions, subvencions per convocatòria, subvencions per conveni i 
premis) de manera centralitzada i en format csv. Una possibilitat poc habitual en aquest tipus de 
dades. 

2. HI HA LES MATEIXES DADES PER A TOTS ELS ANYS? 
La sèrie històrica de dades s’inicia l’any 2014, però a partir de l’any 2017 es comença a incorporar 
més detall de cadascuna de les aportacions (per exemple, els tipus de convocatòries, les 
modalitats, o informació sobre els premis). Això fa que alguns camps d’informació no estiguin 
complets per tots els anys.  

3. QUINES DADES HI HA DE CADA APORTACIÓ?  
Les dades que trobareu de cadascuna de les aportacions és la següent:  

• Any 
• NIF: el NIF de les persones físiques s’ha anonimitzat. 
• Entitat: persona física o jurídica beneficiària de l’aportació. 
• Projecte: nom del projecte pel qual s’ha rebut l’aportació. En el cas de les aportacions a 

consorcis i fundacions es distingeix entre aportacions corrents i aportacions extraordinàries. 
• Import atorgat: en el cas de les subvencions, es tracta de l’import que s’aprova en la 

concessió de la subvenció. No es recull informació sobre regularitzacions posteriors dels 
imports (renúncies, reduccions o reintegraments totals o parcials). 

• Capítol: classificació econòmica de la despesa (segons l’estructura de despesa de les 
administracions públiques). Les aportacions a tercers poden pertànyer al capítol 4 
(transferències corrents per al funcionament) o bé al capítol 7 (transferències de capital per a 
la realització d'una inversió). 

• Tipus de transferència: classificació segons la naturalesa de l’aportació: 
– Aportacions a consorcis i fundacions 
– Subvencions per conveni 
– Subvencions per convocatòria 
– Premis 

• Nom de la convocatòria: només per a les subvencions per convocatòria i els premis.  
• Modalitat o programa: només per a les subvencions per convocatòria i els premis.  
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