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15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses 
 
 
A l’exercici 2020 s’han reconeguts drets per valor de 1.083.279,86 € corresponents 
a les transferències trimestrals per les aportacions ordinàries al Consorci de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Fem constància de transferències rebudes i pendents de regularitzar per valor de 
9.607,98 € en funció d’ajuts concedits al 2020 i que es procedirà a la seva 
justificació al 2021: 
 

• Ministeri de Cultura, per la digitalització de fons bibliogràfic de la 
biblioteca, comptabilitzada a nivell no pressupostari pendent de 
justificació per valor de 9.607,98 € 

 

Aquest any 2020 s’han rebut  transferències pendents de 13.383,00 € en funció 
d’ajuts concedits al 2019 i justificats al 2020: 
 

• Oficina de patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, per la 
realització del catàleg de Decorum. Vestir la casa per a l’ocasió” per valor 
de 4.900,00 €. 

 

• Generalitat de Catalunya, per la realització de l’exposició “Decorum. 
Vestir la casa per a l’ocasió” per valor de 8.483,00 €. 

 

 

Cal destacar també, que s’han comptabilitzat 3.826,84 € en funció de la valoració 
de donacions de peces patrimonials rebudes al 2020 i que es consideren 
subvencions en espècie no monetàries. 

Veure taules annexes. 

Les despeses necessàries per a portar a terme l’activitat del Consorci estan 
registrades en el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2020. No 
obstant això, certs costos considerats com a subvencions en espècie, assumits per 
la Diputació de Barcelona no han estat inclosos en els comptes de l’exercici. 

Els imports del cost assumit per la Diputació i que corresponen al Consorci, han 

estat calculats per la pròpia Diputació segons la informació facilitada pel 

Consorci i pels diferents serveis de la Diputació tenint en compte els criteris 

d’aplicació obligatòria establerts a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 



El cost assumit estimat, sense incloure les transferències, per al 2020 és d’uns 162 

milers d'euros, i correspon, entre d'altres a costos de Logística, Recursos Humans, 

Publicacions oficials, Informàtica, Coordinació general, Gerència, Intervenció, 

Secretaria, Tresoreria i Govern. 

El cost assumit per la Diputació de Barcelona del 2019 va ser de 214.464,47 €, 

sense incloure les transferències. 
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