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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT
DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Al Plenari del
Consorci del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
Opinió
Hem auditat els comptes anuals del Consorci del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, que
comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2020, el compte de pèrdues i guanys, l’estat
de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de la liquidació del pressupost i la
memòria corresponent a l’exercici acabat en aquesta data.
En la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci a 31 de desembre de 2020, així
com dels seus resultats, fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost corresponents a
l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera que resulta d’aplicació (que s’identifica en la nota 3 de la memòria) i, en particular, amb
els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l’opinió
Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció
General de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general
a seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances Públiques de
Catalunya, així com la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector
Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquests normes es descriuen més
endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria de comptes anuals del
nostre informe.
Som independents del Consorci de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la
independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic
a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes
de dit Sector Públic.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.

Qüestions claus de l’auditoria
Les qüestions claus d’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han estat
de major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes
qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu
conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat
sobre aquestes qüestions.
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Qüestions clau

Procediments aplicats

Aportacions dels Ens Consorciats (Nota 14 de la memòria)
Els ingressos del Consorci provenen, en la seva
practica totalitat, de les transferències rebudes
corresponents a les aportacions compromeses
per la Generalitat de Catalunya, Diputació de
Lleida, Ajuntament de Lleida i Consell
Comarcal Segrià, integrants del Consorci.
Atenent a la significativitat d’aquests
ingressos, i la seva vinculació amb les
despeses executades, aquest aspecte ha estat
considerat com una qüestió clau de l’auditoria.

Hem
comprovat l’adequació de les
aportacions imputades en l’exercici amb les
previsions pressupostaries aprovades en el
pressupost anual del Consorci.
Així mateix, hem realitzat proves de detall per
a comprovar la concordança dels registres
comptables amb la documentació suport de
l’ingrés i de la seva imputació temporal, així
com també, en el cas de ser requerit, del
compliment de les condicions establertes per
a la seva percepció.
Així mateix, s’ha procedit a la confirmació de
saldos i transaccions amb cadascun dels Ens
Consorciats.

Provisions i contingències (nota 15 de la memòria)
El Consorci es part demandada en tres
procediments en que es dirimeixen litigis
relacionats amb la possessió de peces
d’exposició.
La quantia dels possibles efectes econòmics
dels litigis interposats i el fet de requerir
d’opinions documentades per a la seva
valoració, motiva que la revisió del reflex en
els comptes anuals d’aquestes litigis hagi estat
considerada una qüestió clau en l’auditoria.

Per tal de comprovar l’adequada valoració de
les provisions registrades, hem circularitzat
als assessors legals que tenen encomanada la
defensa dels interessos del Consorci i hem
revistat
les
estimacions
comptables
realitzades per la Direcció en base a les
respostes rebudes. S’ha procedit a revisar el
contingut dels acords presos pels Òrgans de
Govern del Consorci en referència a aquests
procediments, fins a data actual.
Així mateix, hem revisat la informació
revelada en la memòria d’acord amb el marc
d’informació financera aplicable.
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Paràgraf d’èmfasi
Cridem l’atenció sobre allò exposat en la nota número 3.3 de la memòria, on es detalla que el

Consorci ha procedit aquest any a la individualització dels elements que conformen el seu

immobilitzat material i a la correcció de l’amortització acumulada, el que ha suposat una

minoració d’aquest epígraf per import de 10.620 milers d’euros al tancament de 2020. Així

mateix, s’ha procedit a la reclassificació com a subvencions en capital de les aportacions

realitzades per les entitats consorciades pel finançament d’aquest immobilitzat, per import de
8.121 milers d’euros.

La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.
Altra informació: Impacte de l’emergència COVID
L’altra informació compren la informació referent a l’impacte de l’emergència COVID, segons la
nota 27 de la memòria, la formulació de la qual es responsabilitat del Director de l’entitat.
La nostra opinió d’auditoria sobre els comptes anuals no cobreix l’altra informació. La nostra
responsabilitat sobre l’altra informació, de conformitat amb l’exigit per la normativa reguladora
de l’activitat d’auditoria de comptes, consisteix en avaluar i informar sobre la concordança de
l’altra informació amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l’entitat obtingut a la
realització de l’auditoria dels citats comptes i sense incloure informació diferent de la obtinguda
com a evidència durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat respecte l’altra informació
consisteix en avaluar i informar de si el seu contingut i presentació son conformes a la normativa
que resulta d’aplicació i, en particular, el que s’estableix a l’article 14 de l’ORDRE VEH/193/2020,
de 5 de novembre, en relació al seguiment comptable de l'impacte pressupostari de l'emergència
COVID-19. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem que existeixen incorreccions
materials, estem obligats a informar al respecte.
Sobre la base del treball realitzat, segons el descrit en el paràgraf anterior no tenim res que
informar respecte a l’altra informació. La informació que conté concorda amb la dels comptes
anuals de l’exercici 2020, i el seu contingut i presentació son conformes a la normativa que resulta
d’aplicació.
Responsabilitat del Director en relació als comptes anuals
El Director del Consorci es el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que
expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del Consorci, de
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del
control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures
d’incorrecció material, deguda a frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, el Director-Gerent es responsable de la valoració de la
capacitat del Consorci per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons
correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el principi
comptable d’empresa en funcionament excepte si es te la intenció de liquidar l’Entitat o de cessar
les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.
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Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt
estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que
conté la nostra opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una auditoria realitzada de
conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector Públic
vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden
tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot
preveure raonablement que influeixen en les decisions econòmiques que els usuaris prenen
basant-se en els comptes anuals.
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria
de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud
d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:
• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau
o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i
obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra
opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el
cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació,
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.
• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern del Consorci.
• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels administradors.
• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part dels administradors, del principi
comptable d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda,
concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions
que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat del Consorci per continuar com a
empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que
cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en
els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió
modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data
del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa
que l’Entitat deixi de ser una empresa en funcionament.
• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.
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Ens comuniquem amb el Director-Gerent del Consorci en relació amb, entre altres qüestions,
l’abast i el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de
l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el
transcurs de l’auditoria.
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Director-Gerent del Consorci,
determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del
període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.
Barcelona, 22 de juny de 2021
Faura- Casas, Auditors Consultors, S.L.
Firmado
39334508T digitalmente por
PERE
PERE RUIZ 39334508T
RUIZ (R:
(R:
B58671710)
2021.06.22
B58671710) Fecha:
11:55:00 +02'00'

"Aquest informe es correspon amb el segell distintiu
núm. 20/21/13667 emès pel Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya".

Pere Ruiz Espinós
Soci
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CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA
DIOCESA I COMARCAL
Comptes anuals a 31 de desembre de 2020
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CONSORCI DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL
COMPTES ANUALS EXERCICI 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ
Museu de Lleida
Exercici: 2020
NÚM. COMPTE

200, 201, (2800), (2801)
203, (2803), (2903)
206, (2806), (2906)
207, (2807), (2907)
208, 209, (2809), (2909)
210, (2810), (2910), (2990)
211, (2811), (2911), (2991)
212, (2812), (2912), (2992)
213, (2813), (2913), (2993)
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815),
(2816), (2817), (2818), (2819), (2914),
(2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238,
2390
220, (2820), (2920)
221, (2821), (2921)
2301,2311,2391

2400, (2930)
2401, 2402, 2403, (248), (2931)
241, 242, 245, (294), (295)
246, 247
250, (259), (296)
251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)
253
258, 26
38, (398)
37, (397)
30, 35, (390), (395)
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394),
(396)
4300, 431, 435, 436, 4430, (4900)
4301, 4431, 440, 441, 442, 444, 445, 446,
447, 449, (4901), 550, 555, 558
47

530, (539), (593)
4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594),
(595)
536, 537, 538
540, (549), (596)
4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547,
(597), (598)
543
545, 548, 565, 566
480, 567
577
556, 570, 571, 573, 575, 576

ACTIU
A) Actiu no corrent
I. Immobilitzat intangible
1. Inversió en investigació i desenvolupament
2. Propietat industrial e intel·lectual
3. Aplicacions informàtiques
4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits
5. Altre immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
1. Terrenys
2. Construccions
3. Infraestructures
4. Béns del patrimoni històric

2020
10.014.573,67
0
0
0
0
0
0
10.014.529,78
1.893.699,51
8.001.332,31
0
12.557,00

2019
18.578.689,00
0
0
0
0
0
0
18.578.689,00
0
17.735.874,07
0
500

2019R*
10.259.882,37
0
0
0
0
0
0
10.259.882,37
1.893.699,51
8.236.925,10
0
12.557,00

5. Altre immobilitzat material

94.677,06

842.314,93

116.700,76

6. Immobilitzat en curs i bestretes
III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys
2. Construccions
3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes
IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup,
multigrup i associades
1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic
2. Inversions financeres en patrimoni de societats
3. Crèdits i valors representatius de deute
4. Altres inversions financeres
V. Inversions financeres a llarg termini
1. Inversions financeres en patrimoni
2. Crèdits i valors representatius de deute
3. Derivats financers
4. Altres inversions financeres
B) Actiu corrent
I. Actius en estat de venda
II. Existències
1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats
2. Mercaderies i productes acabats

12.263,90
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,00
0
0
0
0

0
0
0
0
0
43,89
0
0
0
43,89
561.937,49
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235.728,03
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235.728,03
0
0
0
0

3. Proveïments i altres
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
1. Deutors per operacions de gestió

0
351.174,97
349.885,44

0
192.536,97
189.600,35

0
192.536,97
189.600,35

2. Altres comptes a cobrar
3. Administracions públiques
IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup,
multigrup i associades
1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i
associades

1.224,94
64,59

995,52
1.941,10

995,52
1941,1

0

0

0

0

0

0

2. Crèdits i valors representatius de deute
3. Altres inversions
V. Inversions financeres a curt termini
1. Inversions financeres en patrimoni

0
0
2.983,25
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.302,48
0
1.680,77
0
207.779,27
0
207.779,27
10.576.511,16

0
0
0
0
43.191,06
0
43.191,06
18.814.417,03

0
0
0
0
43.191,06
0
207.779,27
10.495.610,40

2. Crèdits i valors representatius de deute
3. Derivats financers
4. Altres inversions financeres
VI. Ajustos per periodificació
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Altres actius líquids equivalents
2. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)
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NÚM. COMPTE
100
11
120
129, 6, 7
136
133
134
130,131,132
14
15
170, 177
176
171, 172, 173, 174, 178, 18
16
58
50
520, 527
526
4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561
4002, 51
4000, 401, 405, 406, 407
4001, 41, 550, 554, 559
47
485, 568

PATRIMONI NET I PASSIU
A) Patrimoni net
I. Patrimoni aportat
II. Patrimoni generat
1. Reserves
2. Resultats d'exercicis anteriors
3. Resultats de l'exercici
III. Ajustos per canvis de valor
1. Immobilitzat no financer
2. Actius financers disponibles per a la venda
3. Operacions de cobertura
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats
B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Derivats financers
4. Altres deutes
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Derivats financers
4. Altres deutes
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
1. Creditors per operacions de gestió
2. Altres comptes a pagar
3. Administracions públiques
V. Ajustos per periodificació a curt termini

2020
10.157.554,50
1.893.699,51
143.024,72
0
75.061,26
67.963,46
0
0
0
0
8.120.830,27
206.757,92
206.757,92
0
0
0
0
0
0
212.198,74
0
22.287,53
0
0
0
22.287,53
0
189.911,21
121.412,97
31.006,80
37.491,44
0

2019
18.497.067,21
15.241.002,89
3.256.064,32
0
3.339.073,15
-83.008,83
0
0
0
0
0
102.245,00
102.245,00
0
0
0
0
0
0
215.104,82
0
12.105,02
0
0
0
12.105,02
0
202.999,80
177.271,10
1.906,64
23.822,06
0

2019R
10.178.260,58
1.893.699,51
-64.832,20
0
18.176,63
-83.008,83
0
0
0
0
8.349.393,27
102.245,00
102.245,00
0
0
0
0
0
0
215.104,82
0
12.105,02
0
0
0
12.105,02
0
202.999,80
177.271,10
1.906,64
23.822,06
0

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

10.576.511,16

18.814.417,03

10.495.610,40

* Veure nota 3 de la memòria comptable.

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL
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Museu de Lleida
Exercici: 2020
NÚM. COMPTES

Descripció

720, 722, 723, 728, 73
740, 742, 745, 746
744
729

751
750
752
7530
754
700, 701, 702, 703, 704,
(706), (708), (709)
741, 705
71, 7930, 7937, (6930),
(6937)
780, 781, 782, 783
776, 777
795

(640), (641)
(642), (643), (644), (645)
-65
(600), (601), (602), (605)
(607), 606, 608, 609, 61,
(6931), (6932), (6933), 7931,
7932, 7933
-62
-63
(675), (676)
-68

(690), (691), (692), (6938),
790, 791, 792, 799, 7938
770, 771, 772, 774, (670),
(671), (672), (674)

1. Ingressos tributaris i cotitzacions socials
a) Impostos
c) Taxes
c) Altres ingressos tributaris
d) Cotitzacions socials
2. Transferències, subvencions, donacions i llegats rebuts
a) De l'exercici
a.1) Subvencions, donacions i llegats rebuts per a finançar despeses de l'exercici
a.2) Transferències
a.3) Subvencions rebudes per a cancel·lació de passius que no suposin
finançament específic d'un element patrimonial
b) Imputació de subvencions, donacions i llegats per a l'immobilitzat no financer
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats per a actius corrents i altres
3. Vendes netes i prestació de serveis
a) Vendes netes
b) Prestacions de serveis
4. Variació d'existències de productes acabats i en temps de fabricació i
deteriorament de valor
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat
6. Altres ingressos de gestió ordinària
7. Excessos de provisions
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7)
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
9. Transferències i subvencions concedides
10. Proveïments
a) Consum de mercaderies i altres proveïments
b) Deteriorament de valor de mercaderies, primeres matèries i altres proveïments
11. Altres despeses de gestió ordinària
a) Subministres i serveis exteriors
b) Tributs
c) Altres
12. Amortització de l'immobilitzat
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12)
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B)
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no
financer i actius en estat de venda
a) Deteriorament de valor

b) Baixes i alienacions
c) Imputació de subvencions per a l'immobilitzat no financer
14. Altres partides no ordinàries
773, 778 a) Ingressos
-678 b) Despeses
II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14)
15. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
7531

2020

2019

0
0
0
0
0
1.722.863,00
1.494.300,00
0
1.494.300,00

0
0
0
0
0
1.418.992,00
1.418.992,00
0
1.418.992,00

0
228.563,00
0
15.603,42

0
0
0
42.797,59

11.251,84
4.351,58

36.393,39
6.404,20

0
0
0
0
1.738.466,42
-581.028,89
-450.140,48
-130.888,41
0
0
0

0
0
0
0
1.461.789,59
-505.960,04
-387.926,78
-118.033,26
0
0
0

0
-756.252,63
-712.252,59
-44.000,04
0
-228.563,00
-1.565.844,52
172.621,90

0
-889.756,26
-844.754,37
-45.001,89
0
-46.592,72
-1.442.309,02
19.480,57

0

0

0

0

0
0
-104.512,92
0
-104.512,92
68.108,98
0
0

0
0
-102.245,00
0
-102.245,00
-82.764,43
0
0
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a.1) En entitats del grup, multigrup i associades
a.2) En altres entitats alienacions
b) De valors negociables i de crèdits de l' actiu immobilitzat
7631, 7632 b.1) En entitats del grup, multigrup i associades
7630

760

761, 762, 769, 76454,
(66454)

b.2) Altres
16. Despeses financeres
-663 a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades

(660), (661), (662), (669),
76451, (66451)

b) Altres
17. Despeses financeres imputades a l'actiu
18. Variació del valor raonable en actius i passius financers
7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivats financers
784, 785, 786, 787

7640, 7642, 76452, 76453,
(6640), (6642), (66452),
(66453)

b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats
c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda
768, (668) 19. Diferències de canvi
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers

7641, (6641)

7960, 7961, 7965, 766,
(6960), (6961), (6965), (666),
7970, (6970), (6670)
765, 7966, 7971, (665),
(6671), (6962), (6966),
(6971)

a) D'entitats del grup, multigrup i associades
b) Altres
III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20)
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-145,52
0

0
-244,4
0

-145,52
0
0
0

-244,4
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
-145,52
67.963,46

0
-244,4
-83.008,83

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
MUSEU DE LLEIDA DIOCESÀ I COMARCAL
Exercici: 2020
1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
Descripció
A. Patrimoni net al final de l'exercici 2019
B. Ajustos per canvis de criteris comptables i
correcció d'errors
C. Patrimoni net inicial ajustat de l'exercici 2020 (A+B)

II. Patrimoni
generat

I. Patrimoni

IV. Altres
increments TOTAL
patrimonials
0
18.497.067,19

15.241.002,89

3.256.064,30

-13.347.303,38

-3.320.896,50

8.349.393,27

-8.318.806,61

1.893.699,51

-64.832,20

8.349.393,27

10.178.260,58

D. Variacions del patrimoni net exercici 2020

0

207.856,92

-228.563,00

-20.706,08

1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats
propietàries
3. Altres variacions del patrimoni net

0

67.963,46

-228.563,00

-160.599,54

0

0

0

0

0

139.893,46

1.893.699,51

143.024,72

8.120.830,27

10.157.554,50

E. Patrimoni net al final de l'exercici 2020 (C+D)

139.893,46
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2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS
NÚM. COMPTES

Descripció

129 I. Resultat econòmic patrimonial

2020

2019

67.963,46

-83.008,83

II. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net
0

0

920

1. Immobilitzat no financer
1.1. Ingressos

0

0

(820),(821),(822)

1.2. Despeses

0

0

0

0

900,991

2. Actius i passius financers
2.1. Ingressos

0

0

(800),(891)

2.2. Despeses

0

0

0

0

910

3. Cobertures comptables
3.1. Ingressos

0

0

-810

3.2. Despeses

0

0

94

4. Altres increments patrimonials
Total (1+2+3+4)

0

0

0

0

III. Transferències al compte de resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta:
-823
(802),902,993
(8110),9110
(8111),9111
-84

1. Immobilitzat no financer

0

0

2. Actius i passius financers

0

0

3. Cobertures comptables

0

0

0

0

3.1 Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial
3.2 Imports transferits al valor inicial de la partida coberta
4. Altres increments patrimonials
Total (1+2+3+4)
IV. TOTAL ingressos i despeses reconegudes (I+II+III)

3. ESTAT D'OPERACIONS AMB L'ENTITAT O ENTITATS
PROPIETÀRIES
Descripció
2020
1. Aportació patrimonial dinerària
10.178.260,58
1.1 Regularització
-20.706,08
2. Aportació de béns i drets
200.000,00
3. Assumpció i condonació de passius financers
4. Altres aportacions de l'entitat o entitats propietàries
-200.000,00
5. (-) Devolució de béns i drets
0,00
6. (-) Altres devolucions a l'entitat o entitats propietàries
TOTAL
10.157.554,50

0

0

-228.563,00

0

-228.563,00

0

-160.599,54

-83.008,83

2019
18.682.321,04
-10.397.759,97
1.893.699,51

10.178.260,58

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
Exercici: 2020
Data de referència: 31/12/2020
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Retribucions bàsiques/ personal laboral

retribucions complementàries/personal laboral

Seguretat Social

2020-443-1300002

2020-443-1600001

lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadores

lloguers i canons d'altre immobilitzat material

conserv, repar i manteniment d'altre imm.material

Material ordinari no inventariable

Aigua i energia

Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad

Despeses d'assegurances

tributs

Formació dels empleats públics

Altres despeses diverses

Despeses Programes SAM

Neteja i sanejament

Seguretat

altres treballs realitz.per pers. Físiques o jurídiques

Dietes, locomoció i trasllats

2020-443-2020002

2020-443-2030001

2020-443-2130001

2020-443-2200001

2020-443-2210001

2020-443-2220003

2020-443-2240001

2020-443-2250001

2020-443-2260011

2020-443-2260089

2020-443-226008950

2020-443-2270001

2020-443-2270002

2020-443-2270089

2020-443-2300001

Capítol 2

Despeses corrents de béns i serveis

Capítol 2

Capítol 1

Remuneracions del personal

2020-443-1300001

DESCRIPCIÓ

Capítol 1

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Exercici: 2020

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

976.129,65

3.500,00

90.000,00

158.000,00

43.000,00

132.000,00

221.079,65

750

45.000,00

15.000,00

4.200,00

113.000,00

20.800,00

96.200,00

32.000,00

1.600,00

548.870,35

129.885,35

67.130,16

351.854,84

INICIALS

-15.326,26

-1.098,35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-14.227,91

0

0

0

0

15.326,26

968,06

0,02

14.358,18

MODIF.

960.803,39

2.401,65

90.000,00

158.000,00

43.000,00

132.000,00

221.079,65

750

45.000,00

15.000,00

4.200,00

98.772,09

20.800,00

96.200,00

32.000,00

1.600,00

564.196,61

130.853,41

67.130,18

366.213,02

DEFINITIUS

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

757.997,69

832,91

115.093,37

160.880,44

43.886,16

126.701,34

70.357,86

35

44.000,04

12.193,85

3.492,05

79.154,22

11.651,55

78.215,61

9.731,73

1.771,56

564.196,61

130.853,41

67.130,18

366.213,02

OBLIGACIONS
NETES

636.683,50

832,91

70.983,23

131.192,00

36.571,80

111.794,57

65.543,86

35

44.000,04

12.193,85

3.492,05

67.452,79

11.425,43

69.662,68

9.731,73

1.771,56

549.968,70

116.625,50

67.130,18

366.213,02

PAGAMENTS
REALITZATS
NETS

121.314,19

0

44.110,14

29.688,44

7.314,36

14.906,77

4.814,00

0

0

0

0

11.701,43

226,12

8.552,93

0

0

14.227,91

14.227,91

0

0

OBLIG.
PEND.
PAG. A 31
DES.

51.810,68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51.810,68

0

0

0

0

0

0

150.995,02

1.568,74

-25.093,37

-2.880,44

-886,16

5.298,66

150.721,79

715

999,96

2.806,15

707,95

19.617,87

9.148,45

-33.826,29

22.268,27

-171,56

0

0

0

0

ROMANENTS DE CRÈDIT
NO
COMPRO.
COMPR.

Altres despeses financeres

2020-443-3490001

Inversions en equips de procés de dades

Béns del patrimoni històric

Desenvolupament de sistemes d'informació

2020-443-6500001

2020-443-670000213

2020-443-6800005

Ingressos entrades

Botiga

ingressos varis

Reintegraments d'exercicis tancats

2020-309000971

2020-309000972

2020-309000973

2020-0000001-3800001

Transferències corrents

Del Departament de Cultura

Altres transferències d'Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

d'Altres ens locals

Capítol 4

2020-4100010

2020-4600009

2020-4620003

2020-4630001

Capítol 3

Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos

DESCRIPCIÓ

Capítol 3

APLICACIÓ

Exercici: 2020

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

TOTAL

1.875.300,00

350.000,00

0

0

0

350.000,00

300

300

10.000,00

400.000,00

307.000,00

777.300,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

INICIALS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MODIF.

10.000,00

400.000,00

307.000,00

777.300,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

DEFINITIVES

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES

Inversions en edificis i altres construccions per compte propi

2020-443-6100001

Capítol 6

Despeses financeres

Capítol 6

Capítol 3

Despeses financeres

Capítol 3

350.000,00

0

0

0

350.000,00

300

300

10.000,00

400.000,00

307.000,00

777.300,00

11.350,62

98,78

2.861,79

1.249,71

7.140,34

DRETS RECONEGUTS
NETS

0 1.875.300,00

0

0

0

0

0

0

0

10.000,00

340.000,00

247.000,00

582.975,00

10.976,94

98,78

2.518,11

1.249,71

7.110,34

RECAPTACIÓ
NETA

1.361.991,04

39.651,22

0

12.057,00

11.663,66

15.930,56

145,52

145,52
0

0

0,00

60.000,00

60.000,00

194.325,00

373,68

0,00

343,68

0,00

30,00

347.488,10

295.677,42

13.648,80

0

0

282.028,62

0

0

165.820,86

14.671,36

-13.648,80

-12.057,00

-11.663,66

52.040,82

154,48

154,48
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0,00

0,00

0,00

0,00

-10.649,38

98,78

2.861,79

1.249,71

-14.859,66

EXCÉS/ DEFECTE PREVISIÓ

145.724,61

10.182,51

0

0

4.006,31

6.176,20

DRETS PEND. DE
COBRAMENT A 31 DE DES.

1.216.266,43

29.468,71

0

12.057,00

7.657,35

9.754,36

145,52

145,52

Lloguers de béns immobles

Altres cànons

2020-5400001

2020-5430009

100.000,00
350.000,00

De la Diputació de Lleida

2020-7620005

100.000,00

150.000,00

1.875.300,00

d'Ajuntaments

2020-7600001

TOTAL

Del Departament de Cultura

2020-7100010

9.000,00

0,00

9.000,00

1.494.300,00

Capítol 7

Transferències de capital

Capítol 7

Capítol 5

Ingressos patrimonials

Capítol 5

Capítol 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.875.300,00

350.000,00

100.000,00

100.000,00

150.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

1.494.300,00

1.710.002,20

200.000,00

0,00

50.000,00

150.000,00

4.351,58

4.351,58

0,00

1.494.300,00

1.356.874,72

162.500,00

0,00

50.000,00

112.500,00

3.422,78

3.422,78

0,00

1.179.975,00

353.127,48

37.500,00

0,00

0,00

37.500,00

928,80

928,80

0,00

314.325,00
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-165.297,80

-150.000,00

-100.000,00

-50.000,00

0,00

-4.648,42

4.351,58

-9.000,00

0,00

II. TOTAL AJUSTOS (II = 3+4-5)
Resultat pressupostari ajustat (I+II)

1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I = 1+2)
AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici

Conceptes
a) Operacions corrents
b) Operacions de capital

Estat de liquidació del pressupost
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Exercici: 2020
III. Resultat pressupostari

1.710.002,20
0
0
0
1.710.002,20

Drets
reconeguts
nets
1.510.002,20
200.000,00
1.361.991,04
0
0
0
1.361.991,04

Obligacions
reconegudes
netes
1.322.339,82
39.651,22

0
0
0
0

Ajustos

165.297,80
0,00
165.297,80
182.713,36

348.011,16
0
0
0
348.011,16

187.662,38
160.348,78

Resultat
pressupostari
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Hble. Sra. Àngels Ponsa i Roca, Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Il·lm. Sr. Miquel Pueyo i París, Paer en Cap de L´Ajuntament de Lleida
Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Giménez i Valls, Bisbe de Lleida
Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, President de la Diputació de Lleida
Il·lm. Sr. David Masot i Florensa, President del Consell Comarcal del Segrià
Sr. Miquel Àngel Cullerés i Balagueró, director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, secretari

El Plenari a 31 de desembre de 2020 tenia la composició següent:

a) El Plenari.
b) La Comissió Executiva.
c) El director o la directora.
d) La Comissió d’Assessorament Tècnic.

Estructura organitzativa bàsica en el nivell polític
L’estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

Consideració fiscal de l’entitat
El Consorci per la seva naturalesa jurídica és una entitat parcialment exempta, d’acord amb l’establert en la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats. Així mateix esta
subjecte a la repercussió de l’Impost sobre el Valor Afegit per aquelles activitats no exemptes.

Activitat principal de l’entitat, el seu règim jurídic, econòmicofinancer i de contractació
El Consorci té per objecte:
a) La creació i la gestió del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, com a centre de recollida, estudi, conservació i exposició de les col•leccions i dels fons que l’integren.
b) La realització d’exposicions temporals i qualsevol altra activitat encaminada a fomentar el coneixement dels fons.
c) Donar suport a la Xarxa de museus de Lleida i Aran, així com a la gestió de serveis de suport a les xarxes territorials i temàtiques dels museus del territori i altres funcions anàlogues,
en el marc dels acords amb la Generalitat de Catalunya.
El Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal és un ens públic de caràcter associatiu, sense ànim de lucre, que té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus
membres i plena capacitat d’obrar per al compliment del seus fins.
El Consorci es regeix per l’establert als seus estatuts, per la normativa general de consorcis, pel reglament de règim interior i, supletòriament, per la normativa aplicable als Consorcis
adscrits a l’administració de la Generalitat de Catalunya. El pressupost del Consorci figura integrat en el de la Generalitat de Catalunya i la contractació es regeix per la legislació de
contractes del sector públic.

1. Dades de l’organització
Norma de creació de l’entitat
Constitueixen el Consorci, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Lleida, la Diputació de Lleida, el Bisbat de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià. D’acord amb
l’establert en la modificació dels seus Estatuts aprovada inicialment al tancament de l’exercici 2018, el Consorci s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament competent en matèria de cultura.
En l’ACORD GOV/20/2020, d'11 de febrer, s'aproven els nou Estatuts del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal, per part de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC
núm. 8063 i data 13 de febrer de 2020. El Consell Comarcal del Segrià en el Ple de 23 d’octubre de 2020 els ratifica, el Bisbat de Lleida els ratifica el 23 de novembre de 2020, l’Ajuntament
de Lleida els ratifica per Ple ordinari amb data 27 de novembre i la Diputació de Lleida el ratifica per Ple amb data 18 de febrer de 2021. A 25 de març de 2021, s'aproven definitivament
per Ple els nous Estatuts del Museu de Lleida.

Apartat 1. Organització i activitat
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Observacions

Informació addicional

Ajuntament de Lleida
Bisbat de Lleida
Consell Comarcal del Segrià
Diputació de Lleida
Generalitat de Catalunya

Entitats propietàries
NIF/CIF
Nom

A1
C1
Direcció

Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre
Grups de personal

Activitat
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Plantilla de personal durant l’exercici
Homes
2
0
1
Dones
5
4
0

% Participació
en l’entitat
comptable
21
0
1
24
55

Plantilla de personal a 31 de desembre
Homes
2
0
1

Dones
5
4
0

Memòria anual 2020

Estructura organitzativa bàsica en el nivell administratiu
El nombre mitjà d’empleats s’ha mantingut estable en els darrers exercicis en un número total de 12 persones amb contractació laboral, dels quals 9 són dones i 3 són homes.
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22.000,00 €
1.494.300,00 €
9.000,00 €
350.000,00 €
1.875.300,00 €

Previsions
inicials
22.000,00 €
1.494.300,00 €
9.000,00 €
350.000,00 €
1.875.300,00 €

Previsions
definitives

% s/Total
pressupost
d’ingressos
1,17 %
79,68 %
0,48 %
18,66 %
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Observacions
El Consorci presta el servei d’atenció als museus de Lleida i Aran d’acord amb l’encàrrec rebut del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Apartat 2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració

Observacions

Informació addicional

3
Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
7
Transferències de capital
Total ingressos

2. Principals fonts d’ingressos
Aplicació pressupostària
Capítol
Descripció

Apartat 1. Organització i activitat
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11.350,62 €
1.494.300,00 €
4.351,58 €
200.000,00 €
1.710.002,20 €

Drets líquids

0,66 %
87,39 %
0,25 %
11,70 %

% s/Total drets
líquids

Memòria anual 2020

Memòria anual 2020
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3. Canvis en criteris de comptabilització i correcció d’errors
Tal com s’ha informat en les consecutives memòries dels anteriors comptes anuals, el Consorci no disposava d’un detall individualitzat dels elements que conformen el seu immobilitzat,
que permeti la correcta imputació i comprovació de les dotacions a l’amortització i el control de les baixes d’elements. Al mateix temps, cal assenyalar que l’immobilitzat de l’entitat inclou
tant el cost de la construcció i l’equipament de l’edifici, que va ser finançat amb subvencions de capital concedides per les administracions consorciades entre els exercicis 2003 a 2009,
com les inversions realitzades des de aquella data dins de l’activitat corrent del Consorci. El finançament rebut per la totalitat de les inversions figura com a Patrimoni de l’Entitat, sense
que figurin com a subvencions de capital pendents d’imputar al resultat de l’exercici.

c) Adaptacions de l’exercici precedent per facilitar la comparació i, en cas contrari, la impossibilitat de fer l’adaptació
Atès que s’han reclassificat els saldos patrimonials a l’existir errors en els exercicis anteriors, s’han aplicat les correccions de forma retroactiva a l’exercici anterior, modificant el balanç
de situació d’aquest exercici. Consulteu la nota núm. 3 d’aquesta memòria per a més informació.

b) Causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals amb els de l’exercici precedent
No existeixen causes que impedeixen la comparació dels comptes anuals amb els de l’exercici precedent.

2. Comparació de la informació
a) Raons excepcionals que justifiquen la modificació de l'estructura dels comptes anuals
Els comptes anuals de l’exercici s'han formulat d'acord amb l'estructura establerta per l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, havent-se seguit en la seva elaboració criteris uniformes de
valoració, agrupació i classificació, de forma que la informació que s'acompanya es homogènia i comparable.

c) Principis i criteris comptables aplicats i informació complementària necessària per assolir l’objectiu d’imatge fidel
Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible, a la data de formulació d’aquests comptes anuals, sobre els fets analitzats, és possible que
esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa), en propers exercicis, el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi
d’estimació en els corresponents comptes anuals futurs.

b) Requisits de la informació, principis i criteris comptables no aplicats per interferir l’objectiu de la imatge fidel
En la preparació dels comptes anuals s’han utilitzat ocasionalment estimacions per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats en
ells. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a :
•
La vida útils dels actius materials i intangibles.
•
Estimació del risc de deteriorament de saldos a cobrar.

Imatge fidel
Declaració explícita assegurant que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic i patrimonial i de
l'execució del pressupost de l'entitat comptable
Els presents comptes anuals han estat elaborats amb l’objecte de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l’execució del
pressupost del Consorci.
En la preparació dels Comptes Anuals, han estat utilitzats els principis comptables i pressupostaris obligatoris, no existint raons excepcionals que impedeixin la seva aplicació, ni ha estat
necessària l’aplicació d’altres principis o criteris no contemplats en el PGCPGC.
Els comptes anuals de l’exercici s'han formulat d'acord amb l'estructura establerta per l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, havent-se seguit en la seva elaboració criteris uniformes de
valoració, agrupació i classificació, de forma que la informació que s'acompanya es homogènia i comparable.

1.
a)

Apartat 3. Bases de presentació dels comptes

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Memòria anual 2020

Instal·lacions tècniques

Instal·lacions Seguretat i intrusió

Museografia (estanteries, peanyes, mobiliari a mida, ...)

Mobiliari

Maquinària

215000

215000

216000

216000

214000

Infraestructura i béns d'ús general

Bens patrimoni històric, artístic, cultural

Terrenys

Construccions

Instal·lacions tècniques

Utillatge

Mobiliari

Equips procés d'informació

201

208

210

221

222

222

226

227

Concepte

141.956,94

8.752,44

2.891,08

0,00

18.135.874,07

0,00

125.847,96

2.855,43

31/12/2009

Reclassificació dels actius en base a les certificacions d’obra a 31/12/2009:

TOTAL

Concepte

Compte

0,00

4.461.392,94

0,00

3.304.777,35

-7.808.909,29

1.893.699,51

0,00

0,00

Reclassificació
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141.956,94

4.470.145,38

2.891,08

3.304.777,35

10.326.964,78

1.893.699,51

125.847,96

2.855,43

31/12/2009

7.808.909,29

42.739,00

390.547,75

4.070.845,19

351.445,61

2.953.331,74

Import

En base a les certificacions d’obra de la construcció de l’edifici, l’equipament que consta en les certificacions és el següent:

3. Canvis en criteris de comptabilització i correcció d’errors
Al mateix temps, l’import de 18,1 milions d’euros que s’imputa a les construccions de l’edifici, el Consorci en aplicació de les regles de comptabilització aplicables a l’administració local
en el moment del seu registre va considerar els imports transferits com a aportacions al Patrimoni de l’entitat.
Atès que a l’exercici 2019 no va ser desenvolupat el mòdul de control d’immobilitzat i inventari, les dotacions a l’amortització es fan de manera estimativa i provisional amb l’expectativa
de ser regularitzades en quant es disposi d’un detall individualitzat dels elements que composen l’immobilitzat activat. Així, es va assignar al 2018 una amortització acumulada de
400.000€ a l’import de les construccions que conformen la partida mes significativa de l’immobilitzat i es dota una quantitat fixa estimada en 42.136,10€ anuals que es va registrar com
amortització acumulada d’altre immobilitzat.
En l’exercici 2019 es manté l’amortització constant de 42.136,10€ anuals d’altre immobilitzat, en canvi, l’amortització de l’edifici es mantenen el 400.000€ d’amortització acumulada.
En l’exercici 2020 es realitza el control d’immobilitzat. Aquesta informació addicional, ha permès detectar que s’havien imputat 7,8 milions d’euros d’immobilitzat material a construccions
de manera errònia. A 31 de desembre de 2019, es realitzen les reclassificacions corresponents.
Al mateix temps, s’activen al patrimoni aportat i a l’immobilitzat els terrenys aportats per la Diputació de Lleida en forma de cessió gratuïta i valorats en un 1.893.699,51 €, per aquest
mateix import.
Un cop actualitzats els saldos d’immobilitzat, els quals permeten disposar del valor actual del patrimoni del Consorci i d’acord a la normativa comptable, es reclassifica el Patrimoni
aportat a Subvencions de Capital i s’actualitzen les amortitzacions a 31/12/2019 a resultats dels exercicis anteriors, impactant el patrimoni net.
Les actualitzacions i reclassificacions són les següents:
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Maquinària

Altre immobilitzat material

214

229

Total cost immobilitzat

Elements de transport

213

Bens patrimoni històric, artístic, cultural

Terrenys

Construccions

Instal·lacions tècniques

Utillatge

Mobiliari

Equips procés d'informació

Elements de transport

Maquinària

Altre immobilitzat material

Construccions en curs. Immobilitzat mate

Fiances constituïdes a llarg termini.

208

210

221

222

222

226

227

213

214

229

231

261

Infraestructura i béns d'ús general

Bens patrimoni històric, artístic, cultural

Terrenys

Construccions

Instal·lacions tècniques

Utillatge

Mobiliari

Equips procés d'informació

Elements de transport

Maquinària

201

208

210

221

222

222

226

227

213

214

Concepte

Total cost immobilitzat

Infraestructura i béns d'ús general

201

Concepte

125.847,96

0,00

0,00

69.208,73

6.645,22

0,00

36.799,77

65.086,00

5.278,11

0,00

0,00

0,00

594,00

0,00

0,00

15.305,48

435,60

204.899,67

473.234,34

0,00

150.711,92

18.135.874,07

43.235,34

64,40

1.144,57

4.078.537,67

11.426,99

3.154.065,43

-7.808.909,29

1.893.699,51

-500,00

0,00
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0,00

58.540,82

500,00

206.044,24

4.551.772,01

11.426,99

3.304.777,35

10.326.964,78

1.893.699,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.774,14

-6.734,15

3.257,80

-126.442,36

Reclassificació
2018
-2.855,43

20.349.098,27

37.220,84

42.739,00

1/1/2020

20.532.710,50

0,00

0,00

106.429,57

49.384,22

0,00

178.756,71

4.535.231,38

8.169,19

3.304.777,35

10.326.964,78

1.893.699,51

126.442,36

2.855,43

31/12/2018

Reclassificació

183.611,83

500,00

31/12/2019

20.349.098,27

0,00

0,00

37.220,84

42.739,00

0,00

141.956,94

4.470.145,38

2.891,08

3.304.777,35

10.326.964,78

1.893.699,51

0,00

42.739,00

0,00

1.893.699,51

0,00

Adq. Fins 2018

18.455.398,76

2.855,43

1/1/2010

0,00

0,00

37.220,84

Canvis en criteris de comptabilització i correcció d’errors

Històric activant els actius incorporats fins a 2020:

3.
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1.806,53

0,00

8.291,86

3.231,44

0,00

3.666,66

0,00

0,00

12.057,00

0,00

Adq. 2020

20.532.710,50

0,00

0,00

239.203,71

49.384,22

0,00

172.022,56

4.535.231,38

11.426,99

3.304.777,35

10.326.964,78

1.893.699,51

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

60.347,35

500,00

214.336,10

4.555.003,45

11.426,99

3.308.444,01

10.326.964,78

1.893.699,51

12.057,00

31/12/2020

60.218,91

0,00

0,00

0,00

9.156,60

500,00

34.021,68

16.540,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adq. 2019

0,00

0,00

20.592.929,41

0,00

0,00

239.203,71

58.540,82

500,00

206.044,24

4.551.772,01

11.426,99

3.304.777,35

10.326.964,78

1.893.699,51

31/12/2019

Memòria anual 2020

Construccions en curs. Immobilitzat mate

Fiances constituïdes a llarg termini.

231

261

Total cost immobilitzat

Altre immobilitzat material

229

19.220.164,79

0,00

0,00

239.203,71

Canvis en criteris de comptabilització i correcció d’errors

1.372.764,62

0,00

0,00

0,00

20.592.929,41

0,00

0,00

239.203,71

Immobilitzacions materials. Construc.comp.propi

Béns del patrimoni històric

Maquinària

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions

Mobiliari

Equips per a processos d'informació

Immobilitzacions materials. Elements de transport

Altre immobilitzat material

Construccions en curs. Immobilitzat mate

211001

213000

214000

215000

216000

217001

218000

219100

231000

TOTAL

Immobilitzacions materials. Terrenys i béns natura

210000

Títol

20.634.246,80 €

12.263,90 €

239.203,71 €

0,00 €

214.336,10 €

4.555.003,45 €

3.308.444,01 €

71.774,34 €

12.557,00 €

10.326.964,78 €

1.893.699,51 €

Saldo actual

43,89

0,00 €

41.361,28

-10.619.717,02 €

0,00 €

-239.203,71 €

0,00 €

-183.412,48 €

-4.507.200,05 €

-3.304.792,42 €

-59.475,89 €

0,00 €

-2.325.632,47 €

Amortització
acumulada

0,00
12.263,90

10.014.529,78 €

12.263,90 €

0,00 €

0,00 €

30.923,62 €

47.803,40 €

3.651,59 €

12.298,45 €

12.557,00 €

8.001.332,31 €

1.893.699,51 €

Saldo a 31/12/2020

20.634.290,69

43,89

12.263,90

239.203,71

NÚM. COMPTE

1. Terrenys
2. Construccions
3. Infraestructures
4. Béns del patrimoni històric

210, (2810), (2910), (2990)

211, (2811), (2911), (2991)

212, (2812), (2912), (2992)

213, (2813), (2913), (2993)

II. Immobilitzat material
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4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits

207, (2807), (2907)
5. Altre immobilitzat intangible

3. Aplicacions informàtiques

206, (2806), (2906)

208, 209, (2809), (2909)

2. Propietat industrial e intel·lectual

1. Inversió en investigació i desenvolupament

I. Immobilitzat intangible

203, (2803), (2903)

200, 201, (2800), (2801)

A) Actiu no corrent

ACTIU

2019

500

0

17.735.874,07

0

18.578.689,00

0

0

0

0

0

0

18.578.689,00

12.557,00

0

8.236.925,10

1.893.699,51

10.259.882,37

0

0

0

0

0

0

10.259.882,37

2019R
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D’acord amb el PGC,els errors detectats en els exercicis anteriors, les correccions s’han d’aplicar de forma retroactiva en l’exercici anterior, modificant el balanç de situació d’aquest exercici:

Compte

Un cop activada l’amortització de l’exercici i es regularitza l’amortització acumulada resten els següents saldos a 31/12/2020:

3.

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

3.

VI. Ajustos per periodificació

480, 567
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VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

4. Altres inversions financeres

3. Derivats financers

2. Crèdits i valors representatius de deute

43.191,06

0

0

0

0

0

0

V. Inversions financeres a curt termini
1. Inversions financeres en patrimoni

0

0

0

0

1.941,10

995,52

189.600,35

192.536,97

0

0

3. Altres inversions

2. Crèdits i valors representatius de deute

1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades

IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

3. Administracions públiques

2. Altres comptes a cobrar

1. Deutors per operacions de gestió

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini

3. Proveïments i altres

2. Mercaderies i productes acabats

0

0

1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats

0

II. Existències

235.728,03

0

0

0

I. Actius en estat de venda

B) Actiu corrent

4. Altres inversions financeres

3. Derivats financers

2. Crèdits i valors representatius de deute

0

0

V. Inversions financeres a llarg termini
1. Inversions financeres en patrimoni

0

0

0

4. Altres inversions financeres

3. Crèdits i valors representatius de deute

2. Inversions financeres en patrimoni de societats

0

0

IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades
1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic

0

0

3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

545, 548, 565, 566

543

4303, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)

540, (549), (596)

536, 537, 538

4302, 4432, (4902), 531, 532, 535, (594), (595)

530, (539), (593)

47

4300, 431, 435, 436, 4430, (4900)
4301, 4431, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 449, (4901), 550,
555, 558

31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)

30, 35, (390), (395)

37, (397)

38, (398)

258, 26

253

251, 252, 254, 256, 257, (297), (298)

250, (259), (296)

246, 247

241, 242, 245, (294), (295)

2401, 2402, 2403, (248), (2931)

2400, (2930)

2301,2311,2391

2. Construccions

221, (2821), (2921)

0

0

III. Inversions immobiliàries
1. Terrenys

0

842.314,93

43.191,06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1941,1

995,52

189.600,35

192.536,97

0

0

0

0

0

235.728,03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

116.700,76

Memòria anual 2020

6. Immobilitzat en curs i bestretes

5. Altre immobilitzat material

220, (2820), (2920)

2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390

214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817),
(2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919),
(2999)

Canvis en criteris de comptabilització i correcció d’errors

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

A) Patrimoni net
I. Patrimoni aportat
II. Patrimoni generat
1. Reserves
2. Resultats d'exercicis anteriors
3. Resultats de l'exercici
III. Ajustos per canvis de valor
1. Immobilitzat no financer
2. Actius financers disponibles per a la venda
3. Operacions de cobertura
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats
B) Passiu no corrent
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Derivats financers
4. Altres deutes
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a llarg termini
C) Passiu corrent
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Derivats financers
4. Altres deutes
III. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
1. Creditors per operacions de gestió
2. Altres comptes a pagar
3. Administracions públiques
V. Ajustos per periodificació a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

PATRIMONI NET I PASSIU

TOTAL ACTIU (A+B)

2. Tresoreria

1. Altres actius líquids equivalents

18.497.067,21
15.241.002,89
3.256.064,32
0
3.339.073,15
-83.008,83
0
0
0
0
0
102.245,00
102.245,00
0
0
0
0
0
0
215.104,82
0
12.105,02
0
0
0
12.105,02
0
202.999,80
177.271,10
1.906,64
23.822,06
0
18.814.417,03

2019

18.814.417,03

43.191,06

0

10.178.260,58
1.893.699,51
-64.832,20
0
18.176,63
-83.008,83
0
0
0
0
8.349.393,27
102.245,00
102.245,00
0
0
0
0
0
0
215.104,82
0
12.105,02
0
0
0
12.105,02
0
202.999,80
177.271,10
1.906,64
23.822,06
0
10.495.610,40

2019R

10.495.610,40

207.779,27

0

Memòria anual 2020
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4. Informació sobre canvis en estimacions comptables
Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible, a la data de formulació d’aquests comptes anuals, sobre els fets analitzats, és possible que
esdeveniments que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l’alça o a la baixa), en propers exercicis, el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi
d’estimació en els corresponents comptes anuals futurs.

4000, 401, 405, 406, 407
4001, 41, 550, 554, 559
47
485, 568

50
520, 527
526
4003, 521, 522, 523, 524, 528, 560, 561
4002, 51

58

15
170, 177
176
171, 172, 173, 174, 178, 18
16

14

136
133
134
130,131,132

11
120
129, 6, 7

100

556, 570, 571, 573, 575, 576

577

Canvis en criteris de comptabilització i correcció d’errors

NÚM. COMPTE

3.

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Memòria anual 2020

Béns del patrimoni històric

Maquinària i utillatge

Instal·lacions tècniques

Mobiliari

Equips per a processos d'informació

Elements de transport

Altre immobilitzat material.

213

214

2150

216

217

218

2191

Coeficient

10%

16%

25%

10%

10%

12%

0%

2%
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a) Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la seva explotació.
b) Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets siguin transferibles o separables d'altres drets o obligacions.
Valoració inicial: les inversions en bens de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la
compra, els costos d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el "cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs
propis.
Els bens rebuts en adscripció o cessió gratuïta per un període inferior a la seva vida econòmica es registren corn a intangible pel valor raonable del seu dret d'ús.
Valoració posterior: amb caràcter general, es valoren al seu cost, mes els desemborsaments posteriors, menys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament.

3) Immobilitzat intangible
Criteris d'activació
Es tracta de bens intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i
utilització en la producció de bens i serveis, o constituint una font de recursos de l'entitat, són identificables. Es a dir:

2) Inversions immobiliàries
El Consorci no disposa d’inversions immobiliàries

En tots el casos de les addicions, s’aplica el coeficient màxim establert per períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2015 d’acord amb la reforma fiscal regulada per la Llei
27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats. Al mateix temps, l’immobilitzat reclassificat com inexistent, s’anul•larà l’amortització acumulada.
Els terrenys i els edificis són actius independents i es tractaran comptablement per separat. Atès que l’inventari inicial s’ha valorat a 31 de desembre de 2009, es realitzarà una amortització
lineal del 2% fins a 31 de desembre de 2020, considerant els ja 400.000€ que es disposen d’amortització acumulada en l’import de les construccions, disminuint així la seva partida del
balanç de situació. Els terrenys no s’amortitzaran segons normativa.

Construccions

211

Concepte

1) Immobilitzat material
Els béns de l’immobilitzat material adquirits pel Consorci es valoren inicialment al preu d’adquisició o al cost de producció.
En el preu d’adquisició s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l’entrada en funcionament del bé, els impostos indirectes no recuperables, així com les despeses
financeres meritades per aquells elements que necessitin per la seva posada en marxa un període de temps superior a 1 any.
Posteriorment es consideren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament reconegudes.
Les amortitzacions es dotaran sobre l’import anteriorment calculat i són objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per
defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, ates que es consideren nuls els valors residuals al tenir tots ells una obsolescència total un cop s’ha
cobert la seva vida útil. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en funcionament del bé, essent els coeficients d'amortització resultants de considerar els anys de vida
útil, els següents:

Apartat 4. Normes de reconeixement i valoració
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6.2) Passius financers
Dèbits i partides a pagar
Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, registrantse posteriorment pel seu cost amortitzat.
Els passius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de realització es inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balanç de situació.

6.1) Actius financers
Partides a cobrar i inversions mantingudes fins al venciment
Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment, són reconeguts a cost amortitzat. El reconeixement dels interessos meritats es realitza en funció del
seu tipus d’interès efectiu, i si és el cas, la provisió per deteriorament es registra directament en el compte de pèrdues i guanys.
La provisió per deteriorament es calcula com la diferència entre el valor en llibres de l’actiu i el valor present dels fluxos d’efectiu estimats, en funció del risc que presentin les possibles
insolvències.
El càlcul de les provisions per insolvències s’efectua per aquells drets (capítol IV i capítol V) que tenen una antiguitat superior a l’any considerant de dubtós cobrament la seva totalitat
atesa la naturalesa i circumstàncies dels deutes que conformen aquest saldo.
Els actius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de realització es inferior a 12 mesos a la data següent al tancament del balanç de situació adjunt.
Interessos rebuts
Els interessos d’actius meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de resultats, utilitzant el mètode d’interès efectiu.
Baixa d’actius financers
Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els riscos i les avantatges inherents a la propietat de l’actiu financer.

5) Permutes
El Consorci no ha realitzat cap tipus de permuta.

4) Arrendaments
Els arrendaments, cas d’existir, es qualifiquen com financers sempre que per les condicions dels mateixos es dedueixi que s’ha transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents
a la propietat de l’actiu objecte del contracte. La resta d’arrendaments es registren com arrendaments operatius.
Els arrendaments financers es reconeixen a l’actiu, d’acord a la seva naturalesa com immobilitzat immaterial o intangible, i al passiu del balanç de situació a l’inici de l’arrendament pel
valor més petit entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats. No s’ha realitzat cap operació d’arrendament financer.
Les despeses o els ingressos corresponents a arrendaments operatius s’imputen al resultat de l’exercici en que es meriten.

3) Immobilitzat intangible
Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és inferior al seu valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per
obsolescència accelerada, o disminució del rendiment esperat inicialment.
Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu corn a major valor del bé quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida
útils.
Amortització: els elements que integren l'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per
defecte, la base amortitzable de cada element coincideix amb el seu valor comptable, atès que es consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de
la seva posada en servei segons els següents criteris:
a) Patents, llicències, marques i similars
Dins d'aquest epígraf s'inclouen, corn a Propietat industrial, els costos incorreguts pel registre d'una marca. Són objecte d'amortització lineal en un període de vint anys.
b) Aplicacions informàtiques. Correspon al valor de les aplicacions adquirides a tercers. S'amortitzen linealment en un període de quatre anys.
c) Inversions sobre actius utilitzats en regim d'arrendament o cedits i altre immobilitzat intangible.
En l’actualitat el Museu de Lleida no disposa d’immobilitzat intangible activat.
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- Subvencions d'Explotació
S’abonen als resultats en el moment de la seva meritació.
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El Consorci no tenia registrades les següents subvencions de capital de la construcció de l’edifici del Museu per 18.1 milions d’euros, la qual va ser finançada en la seva totalitat amb
subvencions de capital rebudes de les administracions consorciades. El Consorci en aplicació de les regles de comptabilització aplicables a l’administració local en el moment del seu
registre va considerar els imports transferits com a aportacions al Patrimoni de la entitat. En aquest exercici s’han reclassificat els saldos patrimonials a subvencions de capital.

- Subvencions de Capital no Reintegrables
S’inclouran les subvencions rebudes per al finançament total o parcial d’actius de l’immobilitzat material, de l’intangible o d’inversions immobiliàries. El Consorci ha rebut aquest exercici
150.000€ del Departament de Cultura i 50.000€ de l’Ajuntament de Lleida, que s’imputaran al resultat de l’exercici en proporció de la dotació a l’amortització efectuada.

13) Transferències i subvencions
Per la comptabilització de les subvencions rebudes, el Consorci utilitza els criteris següents:

12) Provisions i contingències
Es reconeix una provisió quan l'entitat te una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat d'un succés passat que, probablement implicarà el lliurament d'uns recursos que es
poden estimar de forma fiable.
Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al
tipus de deute públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen corn una despesa financera a mesura que es van reportant.
Quan el seu venciment es inferior o igual a un any i l'efecte financer no es significatiu, no es descompten.
Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables,
es procedeix a la seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d’ingrés de l'exercici.
Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a I' experiència de I' entitat en successos similars, que permetin establir la base de les
estimacions de cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer.

11) Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeixi la corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del
moment en que es produeixi la corrent monetària o financera que d’ells se’n deriva.
No obstant, seguint el principi de prudència, el Consorci únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l’exercici, en tant que els riscos previsibles i les pèrdues,
fins i tot les eventuals, es comptabilitzen tan aviat són conegudes.

10) Transaccions en moneda estrangera
El Consorci no realitza transaccions en moneda estrangera

9) Actius construïts o adquirits per a altres entitats
El Consorci no disposa d’actius construïts o adquirits per a altres entitats.

8) Existències

7) Cobertures comptables
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Bens patrimoni històric, artístic, cultural

Terrenys

Construccions

Instal·lacions tècniques

Utillatge

Mobiliari

Equips procés d'informació

Elements de transport

Maquinària

Altre immobilitzat material

Construccions en curs. Immobilitzat mate

213

210

211

215

214

216

217

218

214

229

231

- €

500,00 €

- €

Títol

Immobilitzacions materials. Terrenys i béns natura

Immobilitzacions materials. Construccions compte propi

Béns del patrimoni històric

Maquinària

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions

Mobiliari

Equips per a processos d'informació

Compte

210000

211001

213000

214000

215000

216000

217001

214.336,10 €

4.555.003,45 €

3.308.444,01 €

71.774,34 €

12.557,00 €

10.326.964,78 €

1.893.699,51 €

Saldo actual
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-183.412,48 €

-4.507.200,05 €

-3.304.792,42 €

-59.475,89 €

0,00 €

-2.325.632,47 €

0,00 €

Amortització
acumulada

- €
1.372.764,62 €

- €

43.235,34 €

435,60 €

1.144,57 €

4.078.537,67 €

11.426,99 €

3.154.065,43 €

7.808.909,29 €

1.893.699,51 €

- €

- €

- €

-

-

Reclassificació

19.220.164,79 €

239.203,71 €

15.305,48 €

435,60 €

204.899,67 €

473.234,34 €

- €

150.711,92 €

18.135.874,07 €

31/12/2019

2. Model del cost després de regularitzacions, actualitzacions i amortitzacions

Total cost immobilitzat
* Veure nota de la memòria 5.3

Infraestructura i béns d'ús general

Títol

201

Compte

1. Model del cost abans de regularitzacions / actualitzacions

Apartat 5. Immobilitzat material

15) Actius en estat de venda
El Consorci no disposa d’actius en estat de venda

14) Activitats conjuntes
El Consorci no ha realitzat activitats conjuntes.
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20.592.929,41 €

- €

239.203,71 €

58.540,82 €

- €

206.044,24 €

4.551.772,01 €

11.426,99 €

3.304.777,35 €

10.326.964,78 €

47.803,40 €

3.651,59 €

12.298,45 €

12.557,00 €

8.001.332,31 €

1.893.699,51 €

Saldo a
31/12/2020

30.923,62 €

500,00 €

- €

1.893.699,51 €

1/1/2020

- €

41.317,39 €

12.263,90 €

- €

1.806,53 €

- €

8.291,86 €

3.231,44 €

- €

3.666,66 €

- €

- €

12.057,00 €

Adq. 2020

- €
12.557,00 €

20.634.246,80 €

12.263,90 €

239.203,71 €

60.347,35 €

- €

214.336,10 €

4.555.003,45 €

11.426,99 €

3.308.444,01 €

10.326.964,78 €

1.893.699,51 €

31/12/2020
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Construccions en curs. Immobilitzat mate

231000

Immobilitzacions materials. Terrenys i béns natura

Immobilitzacions materials. Construccions compte propi

Béns del patrimoni històric

Maquinària

Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions

Mobiliari

Equips per a processos d'informació

Immobilitzacions materials. Elements de transport

Altre immobilitzat material

Construccions en curs. Immobilitzat mate

Fiances constituïdes a llarg termini

210000

211001

213000

214000

215000

216000

217001

218000

219100

231000

260000
20.634.290,69 €

43,89 €

12.263,90 €

239.203,71 €

0,00 €

214.336,10 €

4.555.003,45 €

3.308.444,01 €

71.774,34 €

12.557,00 €

10.326.964,78 €

1.893.699,51 €

2020

20.634.246,80 €

12.263,90 €

239.203,71 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-228.563,00 €

0,00 €

-12.283,19 €

-7.870,41 €

-15,07 €

-1.855,03 €

0,00 €

-206.539,30 €

0,00 €

Amortització
2020

-10.619.717,02 €

0,00 €

-239.203,71 €

0,00 €
0,00 €
12.263,90 €
10.014.529,78 €

0,00 €

Memòria anual 2020
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Observacions
Actualitzat l’inventari de l’immobilitzat, s’activen les amortitzacions lineals amb els percentatges indicats en l’apartat 4.1 i s’actualitzen fins a 31/12/2020. Les reclassificacions s’imputen a
patrimoni, les amortitzacions a despeses de l’exercici i la reversió de l’acumulat material de l’altre immobilitzat material a reversions del deteriorament d'altre immobilitzat material.

En l’exercici 2020 s’ha realitzat el control d’immobilitzat, finalitzant l’inventari total de la construcció de l’edifici en 2009. En base a quest inventari inicial, s’ha anat actualitzant fins a 31 de
desembre de 2020, realitzant les regularitzacions pertinents de la nova estructura patrimonial, incloent els 7,8 milions en instal·lacions. Al mateix temps, s’afegeix a l’immobilitzat els terrenys
de la construcció que no hi constaven inicialment, aplicant l’import de valoració que consta en el document de cessió.

En l’exercici 2019 es manté l’amortització constant de 42.136,10€ anuals d’altre immobilitzat, en canvi, en l’amortització de l’edifici es mantenen el 400.000€ d’amortització acumulada.

Tal com s’ha exposat en l’apartat 3, l’import corresponent a les construccions de l’edifici del Museu per 18.1 milions d’euros va ser finançada en la seva totalitat amb subvencions de capital
rebudes de les administracions consorciades. El Consorci en aplicació de les regles de comptabilització aplicables a l’administració local en el moment del seu registre va considerar els
imports transferits com a aportacions al Patrimoni de l’entitat. Atès que a l’exercici 2019 no va ser desenvolupat el mòdul de control d’immobilitzat i inventari, les dotacions a l’amortització es
fan de manera estimativa i provisional amb l’expectativa de ser regularitzades en quant es disposi d’un detall individualitzat dels elements que composen l’immobilitzat activat. Així, es va
assignar al 2018 una amortització acumulada de 400.000€ a l’import de les construccions que conformen la partida mes significativa de l’immobilitzat i es dota una quantitat fixa estimada en
42.136,10€ anuals que es va registrar com amortització acumulada d’altre immobilitzat.

Informació addicional

3. Model de la revaloració i amortització

TOTAL

Títol

Compte

AMORTITZACIONS

Altre immobilitzat material

219100

TOTAL

Immobilitzacions materials. Elements de transport

218000

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Augments

0,00 €

0,00 €

Entrades

0,00 €

0,00 €

Entrades

0,00 €

0,00 €

Saldo inicial

0,00 €

Entrades

0,00 €

Saldo inicial

Saldo inicial

Informació addicional
El Consorci no disposa d’immobilitzat intangible.

Total

Descripció / Comptes comptables

2. Model de la revaloració

1. Inversió en investigació i desenvolupament
200, 201 (2800) (2801)
2. Propietat industrial e intel·lectual
203 (2803) (2903)
3. Aplicacions informàtiques
206 (2806) (2906)
4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedits
207 (2807) (2907)
5. Altre immobilitzat intangible
208, 209 (2809) (2909)
Total

Descripció / Comptes comptables

1. Model del cost

Apartat 7. Immobilitzat intangible

1. Terrenys
220 (2820) (2920)
2. Construccions
221 (2821) (2921)
3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes
2301, 2311, 2391
Total

Descripció / Comptes comptables

1. Model del cost

Apartat 6. Inversions immobiliàries
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0,00 €

0,00 €

Sortides

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Augments

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Augments

0,00 €

0,00 €

Disminucions

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sortides

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sortides

0,00 €

Correccions
valoratives
netes
0.00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Disminucions

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Disminucions

0,00 €

0.00 €

Amortitzacio
ns

0,00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Correccions
valoratives
netes
0.00 €

0,00 €

0.00 €

0.00 €

Correccions
valoratives
netes
0.00 €

0,00 €

0,00 €

Increments per
revaloració

0,00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Amortitzacions

0,00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Amortitzacions

0,00 €

0,00 €

Saldo final

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Saldo final

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Saldo final

Memòria anual 2020

0,00 €
0,00 €

Import reconeixement
inicial

Valoració

Opció de compra (si/no)

Acords significatius
d’arrendament financer

Naturalesa dels actius
que sorgeixen d’aquests
contractes

Memòria anual 2020

Informació
El Consorci no ha realitzat cobertures comptables

Apartat 11. Cobertures comptables
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Informació addicional
El Consorci a 31/12/2020 l’import d’aquest epígraf sense considerar altres deutes amb les administracions públiques és de 189.911,21€ de deutors per operacions de gestió a curt termini i
31.006,80€ d’altres comptes a pagar.

Apartat 10.1. Passius financers.

Informació
El Consorci a 31/12/2020 l’import d’aquest epígraf sense considerar altres crèdits amb les administracions públiques és de 349.885,44€ de deutors per operacions de gestió i 1.224,94€
d’altres comptes a cobrar.

Apartat 9 Actius financers. Informació relacionada amb el balanç

Informació addicional
El Consorci no disposa d’arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar

Total

Classe d’actius

Apartat 8. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Elements de l’actiu o passiu

Elements de l’actiu o passiu

Transferències i subvencions rebudes

149.325,00 €
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149.325,00 €

APORTACIÓ ORDINÀRIA GENERALITAT CAT 2ON. TRIMESTRE 2020

Exercici 2020

0,00 €

0,00 €

Import reintegrable

Import rebut

APORTACIÓ 1ER. TRIMESTRE 2020 GENERALITAT DE CATALUNYA

Transferències corrents

1.

Apartat 14. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

Informació addicional
El Consorci no ha realitzat operacions en moneda estrangera

Total

Partida balanç

2. Transaccions vives o pendents de venciment al final de l’exercici

Total

Partida balanç

1. Transaccions liquidades durant l’exercici

Apartat 13. Moneda estrangera

Informació addicional
El consorci no disposa d’actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències

Apartat 12. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Diferències de canvi reconegudes en el resultat de
l’exercici
0,00 €
0,00 €

Diferències de canvi reconegudes en el resultat de
l’exercici
0,00 €
0,00 €

149.325,00 €

149.325,00 €

Exercici 2020

Import no reintegrable imputat a resultats

0,00 €
0,00 €

Import total

0,00 €
0,00 €

Import total

Memòria anual 2020

37.500,00 €
50.000,00 €
37.500,00 €

INGRÉS GENERALITAT CATALUNYA APORTACIÓ INVERSIÓ CAP.VII DOCUMENT 360004838

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. AJUNTAMENT DE LLEIDA

INGRÉS GENERALITAT CATALUNYA APORTACIÓ INVERSIÓ CAP.VII DOCUMENT 318962

Total

Normativa

2. Transferències i subvencions concedides

Import obligacions
0,00 €
0,00 €

NIF del perceptor

Apartat 14. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Import reintegrable

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Denominació del perceptor

200.000,00 €

37.500,00 €

INGRÉS GENERALITAT CATALUNYA APORTACIÓ INVERSIÓ CAP.VII

Total

37.500,00 €

Exercici 2020

Import rebut

1.494.300,00 €

INGRÉS GENERALITAT DE CATALUNYA DOC. 360004837 INVERSIÓ CAP VII

Aportacions/subvencions de capital

Total

60.000,00 €

194.325,00 €

INGRÉS GENERALITAT CATALUNYA APORTACIÓ CAP IV DOCUMENT 360004838
60.000,00 €

137.250,96 €

APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT DE LLEIDA 2020

RESTA APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2020 -15% FINAL-

10.000,00 €

APORTACIÓ CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ . 2020

APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT DE LLEIDA 2020

90.000,00 €

194.325,00 €

INGRÉS GENERALITAT CATALUNYA APORTACIÓ ORDINÀRIA CAP. IV I INVERSIÓ CAP.VII

INGRES GENERALITAT DE CATALUNYA ORDINÀRIA ENDARRERIMENT CAP IV O_6/08.06.2020

340.000,00 €

65.749,00 €

APORTACIÓ ORDINÀRIA 1ER. TRIMESTRE 2020 AJUNTAMENT DE LLEIDA

INGRÉS BESTRETA 85% APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA 2020

43.680,32 €

319,72 €

APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT DE LLEIDA PER COMPENSACIÓ IBI 2020

APORTACIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT LLEIDA PER COMPENSACIÓ P.PÚBLIC RECOLLIDA INDUSTRIAL 2020

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Finalitat

394.325,00 €

37.500,00 €

50.000,00 €

37.500,00 €

231.825,00 €

37.500,00 €

Exercici 2020

Import no reintegrable i no imputat a resultats

1.531.800,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

194.325,00 €

137.250,96 €

10.000,00 €

90.000,00 €

231.825,00 €

340.000,00 €

65.749,00 €

43.680,32 €

319,72 €

Reintegraments
0,00 €
0,00 €

Memòria anual 2020

Descripció
Provisions a llarg termini
Provisions a curt termini

Saldo inicial
102.245,00 €
0,00 €
102.245,00 €

Augments
104.512,92 €
0,00 €
104.512,92 €

Disminucions
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Saldo final
206.757,92 €
0,00 €
206.757,92 €

Memòria anual 2020
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Descripció: El Bisbat de Barbastro-Monzón va demandar al Museu i al Bisbat de Lleida sol·licitant la devolució de 111 béns. El Museu va respondre a la demanda i, a més, va presentar una
contraproposta contra el Bisbat de Barbastro-Monzón. Després dels procediments judicials oportuns, es va dictar una sentència en la qual la reclamació i la contraclamació es van mantenir
íntegrament, respectivament. En la sentència, al Museu es va imposar les costes de demanda de manera conjunta i diverses amb el Bisbat de Lleida i els costos de la contraclamació de
forma individual.
Inici del cas: 21 de febrer de 2018
Possibilitat d'una sentència desfavorable: 100%

III.- Procediment Ordinari 42/2018 – Jutjat de Primera Instància nº1 de Barbastro.

Descripció: Aquest procediment es deu al procediment establert en el punt anterior d'aquest annex. Com s'ha dit, es va interposar un recurs contra l'ordre de l'expedient i es va desestimar, i
es van imposar al Museu les despeses de l'acomiadament.
Inici del cas: 20 d'abril de 2018
Possibilitat d'una sentència desfavorable: 100%
Estimació de pèrdues potencials: 18.954,97.-€

II.- Recurs d'apel·lació 274/18 B – Audiència Provincial de Lleida. Cambra civil. Secció 2.

Descripció: Reial Monestir de Sixena Orde de Sant Joan de Jerusalem i RR. Els santjoanistes del Reial Monestir de Sixena (orde de Sant Joan de Jerusalem) van demandar el Museu com
a oposició judicial expressa a la constitució/o existència d'un dret de retenció. Aquest procediment va ser tancat per l'Ordre a causa d'un lis pendens, i contra aquesta decisió el Museu va
presentar un recurs d'apel·lació. Finalment, es va desestimar el recurs i es va confirmar la imposició de costos al Museu de l'expedient de primera instància.
Inici del cas: 15 novembre 2017
Possibilitat d'una sentència desfavorable: 100%
Estimació de pèrdues potencials: 27.561,22,-€

I.- Procediment Ordinari 1106/2017 D – Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida

Informació addicional
El Consorci del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, es troba sotmès a una sèries de procediments judicials. L’informe de 29 d’abril dels assessors jurídics del Consorci, manifesta que
aquests podrien afectar de manera directa i de forma negativa al compte de resultats de l’exercici 2020 i posteriors amb el següent impacte:

Compte
14
58
Total

Apartat 15. Provisions i contingències

Informació addicional
El Consorci no ha concedit subvencions i ni ha transferit cap operació

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Memòria anual 2020

VIII.- Recurs d'Empara davant el Tribunal Constitucional.
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Descripció: Aquest procediment és la culminació processal en l'ordre dels tribunals ordinaris del procés judicial que es va iniciar amb el Procediment Ordinari 160/2012 seguit en el Jutjat de
Primera Instància nº1 d'Osca. El Museu ha actuat com a interventor en totes les instàncies, i en virtut d'això, no s'ha ordenat el pagament de les despeses en cap d'elles. Actualment, el Museu
ha interposat un incident extraordinari de nul·litat de procediments i estem a l'espera de la seva resolució. L'acomiadament d'aquest últim comportaria la imposició dels seus costos.
Inici del cas: 3 de juny de 2020
Possibilitat de resolució desfavorable: 50%
Estimació de pèrdues potencials: 2.405,48.-€

VII.- Cassació i Infracció Processal 312/2018 – Tribunal Suprem. Sala 1a

Descripció: Aquest procediment consisteix en l'execució provisional de la sentència dictada en procediment ordinari 160/2012 seguit davant el Jutjat de Primera Instància número 1 d'Osca.
Actualment està en tràmit, però a l'espera que la sentència executada esdevingui definitiva ja que, com es dirà més endavant, la decisió del Tribunal Suprem que finalitza el procediment és
objecte d'un incident de nul·litat de procediment. Si la sentència fos ferma, l'execució provisional passaria a l'execució final amb la imposició de costos sobre el Museu.
Inici del cas: 11 de juny de 2015
Possibilitat d'una resolució desfavorable: 50%
Estimació de pèrdues potencials: 14.586,46.-€

VI.- Execució Provisional 87/2015 – Jutjat de Primera Instància núm.1 d'Osca

Descripció: Aquest procediment consisteix en l'execució provisional de la sentència dictada en procediment ordinari 42/2018 seguit davant el Jutjat de Primera Instància. Actualment està en
tràmit, però a l'espera de la finalització de la sentència. Si escau, l'execució provisional passaria a execució definitiva amb la imposició dels seus costos sobre el Museu
Inici del cas: 17 de desembre de 2020.
Possibilitat d'una resolució desfavorable: 50%
Estimació de pèrdues potencials: 61.475,01.-€

V.- Execució provisional 91/2020 – Jutjat de Primera Instància 1 de Barbastro.

Descripció : Contra la sentència dictada en el Procediment Ordinari 42/2018 el Bisbat de Lleida i la Generalitat de Catalunya van interposar un recurs, que fins ara queda pendent de resolució.
Si es manté el recurs, es revocarien les despeses del procediment pel qual es porta el cas i, en cas contrari, es podrien imposar al Museu les despeses d'aquesta 2a instància.
Inici del cas: 5 de novembre de 2020
Possibilitat d'una sentència desfavorable: 50%
Estimació de pèrdues potencials: 44.262,00.-€

IV.- Recurs sense número processal que aporta causa en el procediment previst en el punt III. – Audiència Provincial d'Osca

Informació addicional
Estimació de pèrdues potencials: 123.095,03.-€

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal
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Descripció

Total

Descripció actiu

Apartat 17. Actius en estat de venda
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Informació addicional
No es disposen d’obligacions reconegudes ni inversions realitzades per raons mediambientals

Total

Inversió

2. Inversions realitzades en l'exercici per raons mediambientals

Total

Grup de programes

1. Obligacions reconegudes a l’exercici amb càrrec a la Política de Despeses 17 “Medi Ambient”

Apartat 16. Informació sobre el medi ambient

Import
0,00 €
0,00 €

Import
0,00 €
0,00 €

Import
0,00 €
0,00 €

L’informe jurídic, preveu la implicació del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal a desprendre’s de recursos que incorporin beneficis econòmics per cancel·lar aquesta obligació,
atès que exposa una estimació fiable de l'import de l'obligació futura. A conseqüència es va procedir a aprovisionar a llarg termini la quantitat de 102.245,00€ en l’exercici 2019, d’acord amb
l’informe de 2020.
En l’exercici 2020, no han existit variacions que puguin tenir rellevància en l’estat financer i tresoreria del Museu de Lleida i es manté aquesta quantitat aprovisionada a llarg termini.
Així mateix, es creu convenient considerar les costes que enumera el nou informe jurídic de 2021, en el qual estableix costes mínimes totals a llarg termini per 288.773,18€, que amb els
honoraris ja satisfets en l’exercici 2020 i anteriors, més la quantitat ja aprovisionada a 2019, resulta una diferència de 104.512,92€ d’obligació estimada futura a llarg termini, que es procedeix
a aprovisionar en aquest exercici.
No s’han considerat costos financers, atès que el Banc Central Europeu té fixat el preu oficial del diner al 0%.

Informació addicional
Descripció: Sempre que es resolgui l'incident de nul·litat dels procediments plantejats en cassació i infracció processal 312/2018, tenint en compte el sentit de la resolució, es proposa presentar
un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional. En el seu cas, el rebuig d'això comportaria la imposició dels seus costos al Museu.
Inici del cas: Aprox. Maig de 2021
Possibilitat d'una sentència desfavorable: 40%
Estimació de pèrdues potencials: 6.534,00.-€

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Patrimoni cultural

DESPESES

HISENDA PÚBLICA DEUTORA PER IVA
DEUTORS PER IVA

Concepte
Descripció

2. Estat de creditors no pressupostaris

10040
10042
Total

Codi
1.941,10 €
4.443,36 €
6.384,46 €

Saldo a 1 de gener

Apartat 20. Operacions no pressupostàries de tresoreria

1. Estat de deutors no pressupostaris

No pres.
2020
0,00 €
0,00 €

Pressupostari
2019
1.278.213,10 €
1.278.213,10 €

No pres.
2019
149.057,03 €
149.057,03 €
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0,00 €
0,00 €
0,00 €

Modificacions saldo
inicial

64,59 €
1.195,85 €
1.260,44 €

Càrrecs realitzats en
l’exercici

2.005,69 €
5.639,21 €
7.644,90 €

Total deutors

1.941,10 €
966,43 €
2.907,53 €

Abonaments realitzats
en l’exercici

Deutors pendents de
cobrament a 31 de
desembre
64,59 €
4.672,78 €
4.737,37 €

Memòria anual 2020

Apartat 19. Operacions per administració de recursos per compte d’altres ens públics

Informació addicional
El Consorci no administra recursos per compte d’altres ens públics

1.461.789,59 €

0,00 €

1.509.903,42 €

0,00 €

Total

0,00 €

0,00 €

Exercici
2019
1.461.789,59 €

- Altres ingressos

Exercici
2020
1.509.903,42 €

Pressupostari
2020
1.320.629,76 €
1.320.629,76 €

- Ingressos financers

- Ingressos de gestió ordinària

INGRESSOS

GRUP DE
PROGRAMES
443
Total

Apartat 18. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial

Informació addicional
El Consorci no disposa d’actius en estat de venda
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HISENDA PÚBLICA CREDITORA IRPF PERS

HISENDA PÚBLICA CREDITORA IRPF PROF

SEGURETAT SOCIAL

HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IVA

CREDITORS PER IVA

FIANCES REBUDES A CURT TERMINI

20001

20002

20030

20040

20049

20080
37.852,11 €

12.105,02 €

1.925,03 €

0,00 €

2.077,50 €

3.131,90 €

18.612,66 €

Saldo a 1 de gener

Concepte
Descripció

Modificacions saldo
inicial
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Concepte
Descripció

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Obres

Tipus de contracte

333.839,30 €

Multiplic. criteri

Procediment obert

0,00 €

Únic criteri

0,00 €
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0,00 €

Únic criteri

Procediment restringit
Multiplic.
criteri

0,00 €

0,00 €

Sense publicitat

Procediment negociat

0,00 €
0,00 €

Pagaments realitzats
en l’exercici

0,00 €
0,00 €

Cobraments realitzats
en l’exercici

122.246,61 €

0,00 €

700,22 €

560,22 €

26.211,54 €

13.045,47 €

81.729,16 €

Abonament realitzats
en l’exercici

Amb publicitat

Modificacions saldo
inicial

Pagaments pendents
aplicació a 1 gener

Apartat 21. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació

Total

Codi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Modificacions saldo
inicial

Cobraments pendents
aplicació a 1 gener

3.b) Estat de partides pendents d’aplicació. Pagaments pendents d’aplicació

Total

Codi

3.a) Estat de partides pendents d’aplicació. Cobraments pendents d’aplicació

Total

Concepte
Descripció

Codi

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

0,00 €
0,00 €

Total pagaments
pendents aplicació

0,00 €
0,00 €

Total cobraments
pendents aplicació

160.098,72 €

12.105,02 €

2.625,25 €

560,22 €

28.289,04 €

16.177,37 €

100.341,82 €

Total creditors

0,00 €

333.839,30 €

Total

Pagaments pendents
aplicació a 31 de
desembre
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

Cobraments pendents
aplicació a 31
desembre

47.915,69 €

10.424,25 €

0,00 €

0,00 €

2.840,88 €

8.098,09 €

Creditors pendents de
pagament a 31 de
desembre
26.552,47 €

Adjudicació directa

0,00 €
0,00 €

Pagaments aplicats en
l’exercici

0,00 €
0,00 €

Cobraments aplicats
en l’exercici

112.183,03 €

1.680,77 €

2.625,25 €

560,22 €

25.448,16 €

8.079,28 €

73.789,35 €

Càrrecs realitzats en
l’exercici

Memòria anual 2020

0,00 €

0,00 €

540.398,93 €

Caràcter administratiu
especial

Altres

Total

COMET
MARTINEZ
BOIX, SL

WAKEFUL
SEGURETAT
, SL
FAURACASAS
AUDITORS
CONSULTO
RS, SL
IMAN
SEGURIDAD
, SA

CLIMATITZADOR

AUXILIARS

VIGILÀNCIA I
SEGURETAT

AUDITORIA

PATRICIA
VENTURA
POCINO

ESTRATÈGIA
DIGITAL

PREU 75% + JUDICI DE
VALOR 25%

PREU + JUDICI DE VALOR
DE L'ACORD MARC

PREU

PREU + JUDICI DE VALOR
(MEMÒRIA TÈCNICA I
MILLORES: 2 BOMBES DE
CALOR I ENERGÈTIQUES)

PREU + JUDICI DE VALOR
• Pla de treball, amb
descripció de la planificació
i continguts proposats

VALORACIÓ

0,00 €

Col•laboració entre el
sector públic i el
sector p

CONTRACTES

0,00 €

Concessió d'obra
pública

EMPRESA

0,00 €

Gestió de serveis
públics

206.559,63 €

0,00 €

Patrimonials

Serveis

0,00 €

Subministrament

1

3

9

9

6

PRO
POS
TES

A5991948
0

B5867171
0

B6729398
5

B5995096
4

----

NIF

36.114,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

36.114,05

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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2020/10

2020/06

2020/04

2020/02

2020/01

EXPEDIEN
T

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

OBJECTE

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SERVEI DE VIGILÀNCIA I
SEGURETAT DEL MUSEU
DE LLEIDA

SERVEI D’AUDITORIA
FINANCERA I DE
COMPLIMENT DE
LEGALITAT

OBRES DE SUBSTITUCIÓ
DE LA REFORMA DE LA
CENTRAL DE
CLIMATITZACIÓ I ALTRES
INTERVENCIONS PER A LA
MILLORA TÈCNICA I
D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DE LA INSTAL·LACIÓ DE
CLIMATITZACIÓ
SERVEIS AUXILIARS DEL
MUSEU DE LLEIDA

SUPORT EN L’ESTRATÈGIA
DIGITAL DELS MUSEUS DE
LA XARXA DE MUSEUS DE
LES TERRES DE LLEIDA I
ARAN
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OBERT

ADHESI
Ó
ACORD
MARC

OBERT

OBERT

OBERT
SIMPLIF
ICAT

PROCE
DIMENT

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

147.215,44

3.500,00

29.846,32

209.047,07

19.995,00

IMPORT
D'ADJUDIC
ACIÓ

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

178.130,68

4.235,00

36.114,05

252.946,95

24.193,95

IMPORT
D'ADJUDICAC
IÓ AMB IVA

01/11/2020

17/06/2020

19/10/2020

13/11/2020

28/04/2020

DATA/CONTRACT
E

1 ANY

2 ANYS

1 ANY

6 MESOS

1 ANY

DURADA

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 PRO 3
ANYS

-

1 PRO.
3ANYS

-

3 PRO. 1
ANY

PRÒRRO
GA

576.512,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

242.673,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Memòria anual 2020

EKIS
ARQUITECT
URA
GLOBAL, SL

PREU 75% + JUDICI DE
VALOR 25%

AVALS REBUTS
DOCUMENTS OFERTS EN GARANTIA

70001
70002
Total

2

Retribucions bàsiques/ personal
laboral
Retribucions
complementàries/personal laboral
Seguretat Social

Aigua i energia

Dietes, locomoció i trasllats

2020--443-1300001

2020--443-2210001

2020--443-2300001

1.b) Pressupost de despeses. Romanents de crèdit

Total

2020--443-1600001

2020--443-1300002

Descripció

Aplicació
pressupostària

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Crèdits
extraordinari
s

1.a) Pressupost de despeses. Modificacions de crèdit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Suplements
de crèdit

755,72 €
11.445,92 €
12.201,64 €
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

19.305,46 €
0,00 €
19.305,46 €

15.326,26 €

0,00 €

0,00 €

968,06 €

0,02 €

14.358,18 €

15.326,26 €

1.098,35 €

14.227,91 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Transferències de
Crèdit
Positives
Negatives

0,00 €
0,00 €
0,00 €

66.853,18

576.512,98

80.892,35

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incorporacion
s de
romanents de
crèdit
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Crèdits
generats por
ingressos

20.061,18 €
11.445,92 €
31.507,10 €

Total dipòsits rebuts

476.457,01

Dipòsits rebuts en
l’exercici

REMODELACIÓ DE L'ESPAI
DEL GÒTIC DEL MUSEU
DELLEIDA: DIOCESÀ I
COMARCAL

Modificacions saldo
inicial

OBERT
SIMPLIF
ICAT

Ampliacions
de crèdit

2020/15

Saldo a 1 de gener

B2501028
1

Apartat 23.1. Informació pressupostària. Exercici corrent

Observacions

Informació addicional

Descripció

Concepte

Apartat 22. Estat de valors rebuts en dipòsit

Total

REFORMA
GÒTIC LOT2
LOT3
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Baixes per
anul·lació

755,72 €
0,00 €
755,72 €

Dipòsits cancel·lats

30/12/2020

NO

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ajustos per
pròrroga

0,00 €

-1.098,35 €

-14.227,91 €

968,06 €

0,02 €

14.358,18 €

Total
modificacion
s

Dipòsits pendents de
devolució a 31 de
desembre
19.305,46 €
11.445,92 €
30.751,38 €

16
SETMANE
S

Memòria anual 2020

Retribucions bàsiques/ personal laboral
Retribucions complementàries/personal laboral
Seguretat Social
Lloguer d'equips de reprografia i fotocopiadores
Lloguers i canons d'altre immobilitzat material
Conservació reparació i manteniment d'altre imm0bilitzat .material
Material ordinari no inventariable
Aigua i energia
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad
Despeses d'assegurances
Tributs
Formació dels empleats públics
Altres despeses diverses
Despeses Programes SAM
Neteja i sanejament
Seguretat
Altres treballs realitzat per persones físiques o jurídiques
Dietes, locomoció i trasllats
Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sector públic
Altres despeses financeres
Inversions en edificis i altres construccions per compte propi
Inversions en equips de procés de dades
Béns del patrimoni històric
Desenvolupament de sistemes d'informació

Descripció

OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA REFORMA DE LA
CENTRAL DE CLIMATITZACIÓ I ALTRES INTERVENCIONS
PER A LA MILLORA TÈCNICA I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DE
LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL (llicència d’obres i taxes)

20200000001

2020- -443-6100001

Partida pressupostària

Denominació

OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA REFORMA DE LA
CENTRAL DE CLIMATITZACIÓ I ALTRES INTERVENCIONS
PER A LA MILLORA TÈCNICA I D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Projecte

20200000001

2021
Contractes
abono total
0.00 €
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Resta
contractes
-9.335,26 €

0,00 €

0,00 €

Inversió Total

Resta
contractes
0,00 €

Exercici
inicial
2020

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
51.810,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
282.028,62 €
0,00 €
0,00 €
13.648,80 €
347.488,10 €

Romanents compromesos

2022
Contractes
abono total
0.00 €

1.c.2) Pressupost de despeses. Execució de projectes d'inversió. A realitzar en anualitats pendents.

Total

Denominació

Projecte

1.c.1) Pressupost de despeses. Execució de projectes d'inversió. Realitzada en l'exercici.

Aplicació
pressupostària
2020--443-1300001
2020--443-1300002
2020--443-1600001
2020--443-2020002
2020--443-2030001
2020--443-2130001
2020--443-2200001
2020--443-2210001
2020--443-2220003
2020--443-2240001
2020--443-2250001
2020--443-2260011
2020--443-2260089
2020--443-226008950
2020--443-2270001
2020--443-2270002
2020--443-2270089
2020--443-2300001
2020--443-3100005
2020--443-3490001
2020--443-6100001
2020--443-6500001
2020--443-670000213
2020--443-6800005
Total

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

2023
Contractes
abono total
0.00 €

2021

Exercici final

Resta
contractes
0,00 €

9.335,26 €

Inversió realitzada en
l'exercici
9.335,26 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-171,56 €
22.268,27 €
17.984,39 €
9.148,45 €
19.617,87 €
707,95 €
2.806,15 €
999,96 €
715,00 €
150.721,79 €
5.298,66 €
-886,16 €
-2.880,44 €
-25.093,37 €
1.568,74 €
0,00 €
154,48 €
334.069,44 €
-11.663,66 €
-12.057,00 €
0,00 €
513.308,96 €

Total

Exercicis successius
Contractes
Resta
abono total
contractes
0.00 €
0,00 €

0,00 €

Inversió realitzada a 1
de gener
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-171,56 €
22.268,27 €
-33.826,29 €
9.148,45 €
19.617,87 €
707,95 €
2.806,15 €
999,96 €
715,00 €
150.721,79 €
5.298,66 €
-886,16 €
-2.880,44 €
-25.093,37 €
1.568,74 €
0,00 €
154,48 €
52.040,82 €
-11.663,66 €
-12.057,00 €
-13.648,80 €
165.820,86 €

Romanents no compromesos

Memòria anual 2020

DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU DE
LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL

Denominació

Botiga

Ingressos varis

Del Departament de Cultura

Altres transferències d'Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

D’altres ens locals

Interessos de comptes corrents

Lloguers de béns immobles

Altres cànons

Del Departament de Cultura

D'Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

Reintegraments d'exercicis tancats

2020 - - 309000973

2020 - - 4100010

2020 - - 4600009

2020 - - 4620003

2020 - - 4630001

2020 - - 5200001

2020 - - 5400001

2020 - - 5430009

2020 - - 7100010

2020 - - 7600001

2020 - - 7620005

2020 - 0000001 3800001
Total

Ingressos entrades

Botiga

Ingressos varis

Del Departament de Cultura

Altres transferències d'Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

D'altres ens locals

2020 - - 309000972

2020 - - 309000973

2020 - - 4100010

2020 - - 4600009

2020 - - 4620003

2020 - - 4630001

Descripció

Aplicació
pressupostària
2020 - - 309000971

2.a.2) Pressupost de ingressos. Procés de gestió. Drets cancel·lats

Ingressos entrades

2020 - - 309000972

Descripció

Aplicació
pressupostària
2020 - - 309000971

2.a.1) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Drets anul·lats

Total

Projecte

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

0,00 €

2021
Contractes
abono total
0,00 €
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Insolvències

0,00 €

0,00 €

Cobraments en espècie

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Resta
contractes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altres causes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Devolució d’ingressos

2023
Contractes
abono total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Resta
contractes

Ajornament i fraccionament

2022
Contractes
abono total

Anul·lació de liquidacions

-9.335,26 €

Resta
contractes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total drets anul·lats

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total drets cancel·lats

0,00 €

Exercicis successius
Contractes
Resta
abono total
contractes

Memòria anual 2020

Lloguers de béns immobles

Altres cànons

Del Departament de Cultura

D'Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

Reintegraments d'exercicis tancats

2020 - - 5430009

2020 - - 7100010

2020 - - 7600001

2020 - - 7620005

2020 - 0000001 3800001
Total

Botiga

Ingressos varis

Del Departament de Cultura

Altres transferències d'Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

D’altres ens locals

Interessos de comptes corrents

Lloguers de béns immobles

Altres cànons

Del Departament de Cultura

D'Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

Reintegraments d'exercicis tancats

2020 - - 309000973

2020 - - 4100010

2020 - - 4600009

2020 - - 4620003

2020 - - 4630001

2020 - - 5200001

2020 - - 5400001

2020 - - 5430009

2020 - - 7100010

2020 - - 7600001

2020 - - 7620005

2020 - 0000001 3800001
Total

2.b) Pressupost d’ingressos. Devolucions d’ingressos

Ingressos entrades

2020 - - 309000972

Descripció

Aplicació
pressupostària
2020 - - 309000971

2.a.3) Pressupost d’ingressos. Procés de gestió. Recaptació neta

Interessos de comptes corrents

2020 - - 5400001

Descripció

Aplicació
pressupostària
2020 - - 5200001
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0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.356.874,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Devolucions d’ingressos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altres causes

98,78 €

0,00 €

50.000,00 €

112.500,00 €

3.422,78 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

340.000,00 €

247.000,00 €

582.975,00 €

2.518,11 €

1.249,71 €

7.110,34 €

Recaptació total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Insolvències

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cobraments en espècie

1.356.874,72 €

98,78 €

0,00 €

50.000,00 €

112.500,00 €

3.422,78 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

340.000,00 €

247.000,00 €

582.975,00 €

2.518,11 €

1.249,71 €

7.110,34 €

Recaptació neta

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total drets cancel·lats
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Ingressos entrades

Botiga

Ingressos varis

Del Departament de Cultura

Altres transferències d'Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

D’altres ens locals

Interessos de comptes corrents

Lloguers de béns immobles

Altres cànons

Del Departament de Cultura

D’Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

Reintegraments d'exercicis tancats

2020 - - 309000971

2020 - - 309000972

2020 - - 309000973

2020 - - 4100010

2020 - - 4600009

2020 - - 4620003

2020 - - 4630001

2020 - - 5200001

2020 - - 5400001

2020 - - 5430009

2020 - - 7100010

2020 - - 7600001

2020 - - 7620005

2020 - 0000001 - 3800001

SEGURETAT SOCIAL

CONSERV, REPAR I MANTENIMENT D'ALTRE
IMM.MATERIAL
MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE

AIGUA I ENERGIA

ALTRES DESPESES DIVERSES

DESPESES PROGRAMES SAM

NETEJA I SANEJAMENT

SEGURETAT

ALTRES TREBALLS REALITZ.PER
PERS.FISIQUES O JURIDIQUES
DIETES, LOCOMOCIÓ I TRASLLATS

INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES

2019- -443-1600001

2019- -443-2130001

2019- -443-2210001

2019- -443-2260089

2019- -443-226008950

2019- -443-2270001

2019- -443-2270002

2019- -443-2270089

2019- -443-6500001

Total

2019- -443-2300001

2019- -443-2200001

Descripció

Aplicació pressupostària

1. Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats

Apartat 23.2. Informació pressupostària. Exercicis tancats

Total

Descripció

Aplicació pressupostària
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177.271,10 €

10.015,17 €

650,08 €

32.666,25 €

26.238,40 €

7.314,36 €

20.674,24 €

20.427,77 €

14.713,76 €

4.525,73 €

29.646,50 €

Obligacions
pendents de
pagament a 1 de
gener
10.398,84 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Pendents de
pagament a 1
de gener
0,00 €
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0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Modificacions saldo
inicial i anul·lacions

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Modificacions
saldo inicial i
anul·lacions
0,00 €

177.271,10 €

10.015,17 €

650,08 €

32.666,25 €

26.238,40 €

7.314,36 €

20.674,24 €

20.427,77 €

14.713,76 €

4.525,73 €

29.646,50 €

10.398,84 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prescripcions

Prescripcions

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
devolucions
reconegudes
0,00 €

Total obligacions

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Reconegudes
en l’exercici

177.271,10 €

10.015,17 €

650,08 €

32.666,25 €

26.238,40 €

7.314,36 €

20.674,24 €

20.427,77 €

14.713,76 €

4.525,73 €

29.646,50 €

10.398,84 €

Pagaments
realitzats

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Pagades en
l’exercici

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Obligacions
pendents de
pagament a 31 de
desembre
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Pendents de
pagament a 31
de desembre
0,00 €
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Altres transferències d'Ajuntaments

De la Diputació de Lleida

2019 - - 4620003
226.336,65 €

80.000,00 €

109.325,35 €

618,22 €

2.100,00 €

Descripció

0,00 €

Anul·lació de
liquidacions
0,00 €

Aplicació
pressupostària

Descripció

Cobraments en
espècie
0,00 €

2.c) Pressupost d’ingressos, drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets cancel·lats

Total

Aplicació
pressupostària

2.b) Pressupost d’ingressos, drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets anul·lats

Total

275,00 €

Ingressos entrades

2019 - - 4600009

LLOGUER D’ESPAIS I FOTOGRAFIA

CONCESSIÓ CAFETERIA

247,99 €

3.999,12 €

APORTACIO AJUNTAMENT DE LLEIDA

LLOGUER D’ESPAIS I FOTOGRAFIA

3.400,00 €

191,50 €

4.000,00 €

9,00 €

5.868,81 €

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

ALTRES SERVEIS

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

ENTRADES MUSEU

CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

0,08 €

3.675,00 €

DE COMUNITATS AUTÒNOMES

Concessió Cafeteria

TRANSFERENCIES GENERALITAT

2002 - 0000001 - 453

Drets pendents de
cobrament a 1 de
gener
12.626,58 €

2010 - 0000001 45508
2011 - 0000001 55001
2012 - 0000001 34003
2012 - 0000001 55001
2013 - 0000001 34001
2013 - 0000001 55001
2014 - 0000001 46202
2016 - 0000001 34007
2016 - 0000001 55001
2017 - 0000001 34007
2017 - 0000001 55001
2019 - - 309000971

Descripció

Aplicació
pressupostària
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Prescripcions
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total drets anul·lats

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Drets anul·lats

Insolvències

0,00 €

Ajornament i
fraccionament
0,00 €

-1.999,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1.999,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Modificacions saldo
inicial

2.a) Pressupost d’ingressos, drets a cobrar de pressupostos tancats. Drets pendents de cobrament totals

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

0,00 €

Altres causes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Drets cancel·lats

0,00 €

Total drets cancel·lats

189.540,35 €

80.000,00 €

109.325,35 €

215,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Recaptació

34.796,74 €

0,00 €

0,00 €

60,00 €

3.675,00 €

618,22 €

2.100,00 €

247,99 €

1.999,56 €

3.400,00 €

191,50 €

4.000,00 €

9,00 €

5.868,81 €

0,08 €

Drets pendents de
cobrament a 31 de
desembre
12.626,58 €
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Descripció

Descripció

0,00 €

2021
0,00 €

Codi de
despesa

Descripció

1. Desviacions de finançament per agent finançador

Tercer

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0.00 €

0,00 €
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Aplicació
pressupostària

0,00 €

Positives
0,00 €

Coef.
finan.
0,00000

0,00 €

0,00 €

Negatives

Desviacions de l’exercici

0,00 €

0,00 €

Positives

0,00 €

Negatives

Desviacions acumulades

0,00 €

Exercicis successius
0,00 €

-1.999,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1.999,56 €

0.00 €

-1.999,56 €

Variació de resultats pressupostaris
d’exercicis anteriors

0,00 €

Total drets cancel·lats

Memòria anual 2020

Compromisos de despesa adquirits amb càrrec al pressupost de l’exercici
2022
2023
2024
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Agent finançador

Apartat 23.4. Informació pressupostària. Despeses amb finançament afectat

Total

--

Aplicació
pressupostària

Apartat 23.3. Informació pressupostària. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors

-1.999,56 €

0,00 €

2. Total variació operacions financeres (c + d)..........

Total (1+2)

0,00 €

d) Passius financers

-1.999,56 €

0.00 €

-1.999,56 €

0,00 €

Altres causes

Total variació obligacions

0,00 €

0,00 €

Total variació drets

Prescripcions

Insolvències

0,00 €

Cobraments en
espècie
0,00 €

c) Actius financers

1. Total variació operacions no financeres (a + b)

b) Operacions de capital

a) Operacions corrents

3. Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors

Apartat 23.2. Informació pressupostària. Exercicis tancats

Aplicació
pressupostària
Total

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Descripció

Denominació

295,298,490,595,598

- (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

555,5581,5585

III. Saldos de dubtós cobrament

II. Excés de finançament afectat
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I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

- (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

34.736,74

0,00

384.519,38

0,00

0,00

0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

554,559

0,00

66.375,35

98,78

145.724,61

212.198,74

0,00

3.014,19

32.797,18

- (+) d'operacions comercials

- (+) d'operacions no pressupostàries

- (+) de Pressupostos tancats

167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,550,560,561

- (+) del Pressupost corrent

401

3. (-) Obligacions pendents de pagament

- (+) d'operacions comercials

400

435,436

- (+) d'operacions no pressupostàries

- (+) de Pressupostos tancats

431

353.127,48

388.938,85

- (+) del Pressupost corrent

2. (+) Drets pendents de cobrament

2020

0,00 €

O.R. Exercicis
anteriors
0,00 €

Aplicació
pressupostària

207.779,27

0,00 €

0,00 €

Despesa prevista

Agent finançador

1. (+) Fons líquids

COMPONENTS

Tercer

430

57,556

246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

Nº DE COMPTES

5.1. Estat del romanent de tresoreria en €

Apartat 23.5 Informació pressupostària

Total

Projecte

2. Gestió de la despesa pressupostària

Total

Codi de
despesa

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

2019

69.473,48

0,00

55.359,95

0,00

0,00

0,00

0,00

37.833,72

0,00

177.271,10

215.104,82

0,00

2.936,62

34.736,74

189.600,35

227.273,71

43.191,06

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Positives

0,00 €

0,00 €

Total O.R.

0,00 €

Negatives

Desviacions de l’exercici

O.R. En l’exercici

Coef.
finan.

0,00 €

Despesa pendent de
realitzar
0,00 €

0,00 €

Positives

0,00 €

Negatives

Desviacions acumulades

Memòria anual 2020

V. Romanent de tresoreria total (IV - 1)

- (+) Creditors per operacions meritades

1. (-) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost

IV. Romanent de tresoreria no afectat (*)

COMPONENTS

2.294,54

347.488,10

349.782,64

2020

349.782,64

-14.113,53

0,00

-14.113,53

2019

-14.113,53

Memòria anual 2020

Capítol 6: Alienació d'inversions reals

Capítol 7: Transf. capital a entitats dependents

Capítol 8: Variació d'actius financers
0,00 €

200.000,00 €

Ingressos i despeses pressupostàries no imputables al compte del
resultat:

Capítol 9 Variació de passius financers

182.713,36 €

Resultat pressupostari

6. Conciliació resultat econòmic financer

Apartat 23.6 Informació pressupostària
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Tal com s’ha comentat en l’apartat 21, els contractes de la substitució de la refredadora, la remodelació de l’espai gòtic (expedients 2020/02 i 2020/15 respectivament), més un contracte
menor del desenvolupament de la nova pàgina web del museu (expedient M0042) amb un import de 13.648,00 €, s’han formalitzat en l’exercici 2020 i per tant, el seu romanent queda
compromès a falta de la corresponent autorització de la Intervenció General per a la seva incorporació.

Informació addicional

Nº DE COMPTES

5.2. Romanent de tresoreria inclòs en la despesa meritada no imputada al pressupost en €

IV. Romanent de tresoreria no afectada (I-II-III)*

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

0,00 €

140.512,92 €

0,00 €

140.512,92 €

Memòria anual 2020
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Informació addicional
D’acord al punt 6 de l’acta de la reunió de la Comissió Executiva del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, de 25 d’octubre de 2017, que encomana l’estudi de la regulació
salarial de tota la plantilla del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, s’elabora un informe que recomana actualitzar la deficiència salarial que existeix entre els membres del
Consorci del Museu de Lleida i la resta d’entitats consorciades, ates que existeix possibilitat de vulneració del principi d’igualtat social per distribucions dispars.

7. Altra informació

Apartat 23.7 Informació pressupostària

Altres moviments no imputables pressupostàriament

Treballs realitzats per l'entitat

Imputació APP 's

Creditors de provisions per deteriorament

Ingressos i despeses excepcionals

Compte 413: Creditors per operacions meritades

Impacte de les provisions a curt i llarg termini

Ajust per interessos meritats (ingressos i despeses) no imputats a pressupost

Variació d'existències

Ingressos i despeses anticipades

Dotacions per a amortitzacions

Ingressos i despeses no imputables pressupostàriament:

Creditors per devolucions d'ingressos

Capítols 4 i 7: Transferències corrents i de capital

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal
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Relació que hi ha entre el passiu corrent i el no corrent.

206.757,92 €

212.198,74 €

15)
16)
17)

206.757,92 €

212.198,74 €

Mesura en què els fluxos nets de gestió de caixa cobreixen el passiu de l'entitat.
h) Ràtios del compte del resultat econòmic patrimonial
h.1) Estructura dels ingressos

Passiu no corrent (2)

Passiu corrent (1)

14) g) Flux de caixa (Cash flow)

13)

Passiu no corrent (2)

Passiu corrent (1)

2,65
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205.994,98 €

Fluxos nets de gestió (3)

1,03

Relació d’endeutament (1 / 2)

10.157.554,50 €

Patrimoni net (3)

431.183

Nombre d’habitants (3)

Relació entre la totalitat del passiu exigible (corrent i no corrent) en quant al patrimoni net més el passiu total de l'entitat.

206.757,92 €

212.198,74 €

12) f) Relació d’endeutament

11)

Passiu no corrent (2)

Passiu corrent (1)

212.198,74 €

Passiu corrent (3)

Liquiditat general (1/2)

En les entitats territorials i els organismes autònoms, l'índex distribueix el deute total de l'entitat entre el nombre d'habitants.

206.757,92 €

10) e) Endeutament

9)

Passiu no corrent (2)

212.198,74 €

d) Endeutament per habitant

8)

Passiu corrent (1)

Mesura en què tots els elements patrimonials que componen l'actiu corrent cobreixen el passiu corrent.

212.198,74 €

7)

Passiu corrent (2)

561.937,49 €

c) Liquiditat general

6)

Actiu corrent (1)

Capacitat que té l'entitat per a atendre a curt termini les obligacions pendents de pagament.

388.894,96 €

207.779,27 €

5)

Drets pendents de cobrament (2)

Fons líquids (1)

b) Liquiditat a curt termini

4)

0,98

Liquiditat immediata (1/2)

Percentatge de deutes pressupostaris i no pressupostaris que es poden atendre amb la liquiditat immediata disponible.

212.198,74 €

3)

Passiu corrent (2)

207.779,27 €

a) Liquiditat immediata

2)

Fons líquids (1)

Indicadors financers i patrimonials

1)

Apartat 24. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris

2,03

Flux de caixa ((2 / 3) + (1 / 3))

0,04

Endeutament ((1+2) / (1+2+3))

0,97 €/hab

Endeutament per habitant ((1+2) / 3)

2.81

Liquiditat a curt termini ((1+2) / 3)

Informació addicional
En la reunió de la Comissió Executiva Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal del celebrada el divendres 11 de desembre de 2020, es va aprovar per unanimitat i amb efectes
retroactius a 1 d’octubre de 2020, l’expedient “Regulació salarial de Consorci” amb número 13/2020, en el qual s’estableix una regulació de salaris del personal laboral de museu de Lleida
per pal·liar unes diferències salarials respecte a la resta d’administracions consorciades.

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

0,00 €

581.028,89 €

0,00 €

Aprov. (3)

15.603,42 €

1.703.729,68 €

Relació que hi ha entre les despeses de gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa.

1.565.844,52 €

1.875.300,00 €

1.361.991,04 €

1.361.991,04 €

1.216.266,43 €

0,89

Realització de pagaments (1/2)

0,73

Execució del pressupost de despeses (1/2)

0,92

431183

1.361.991,04 €

3,16 €/hab

Despesa per habitant (1/2)

431183

39.651,22 €

0,09 €/hab

Inversió per habitant (1/2)
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0,00

Aprov. / DGOR

0,01

V y PS / IGOR

0,63

Resta / DGOR

-0,02

Resta / IGOR

Memòria anual 2020

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el total de la despesa pressupostària per operacions de capital realitzada en l'exercici entre el nombre d'habitants de l'entitat.

Nombre d’habitants (2)

Obligacions reconegudes netes (Capítol 6 +
7) (1)

4) Inversió per habitant

0,00

Transf. / DGOR

1,01

Transf. / IGOR

Per a les entitats territorials i es seus organismes autònoms, aquest índex distribueix el total de la despesa pressupostària realitzada en l'exercici entre els habitants de l'entitat.

Nombre d’habitants (2)

Obligacions reconegudes netes (1)

3) Despesa per habitant

0,37

Desp. per. / DGOR

0,00

Ing. trib. / IGOR

Proporció d'obligacions reconegudes en l'exercici de què ja s'ha realitzat el pagament en finalitzar l'exercici en quant al total d'obligacions reconegudes.

Obligacions reconegudes netes (2)

Pagaments realitzats (1)

2) Realització de pagaments

Proporció dels crèdits aprovats en l'exercici que donen lloc a reconeixement d'obligacions pressupostàries.

Crèdits definitius (2)

Obligacions reconegudes netes (1)

1) Execució del pressupost de despeses

a) Del pressupost de despeses corrent

2) Indicadors pressupostaris

1.565.844,52 €

DGOR (1+2+3+4)

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

Cobertura de les despeses corrents (1 / 2)

984.815,63 €

Resta (4)

1.703.729,68 €

IGOR (1+2+3+4)

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA
Resta (4)
-34.736,74 €

- Despeses de personal (G. Per.)
- Transferències i subvencions concedides (Transf.)
- Aprovisionaments (Aprov.)
- Resta despeses de gestió ordinària (Resta DGOR)
h.3) Cobertura de les despeses corrents
Despeses de gestió ordinària (1)
Ingressos de gestió ordinària (2)

Transf. (2)

Desp. pers. (1)

- Ingressos tributaris i urbanístics (Ing. trib.)
- Transferències i subvencions rebudes (Transf.)
- Vendes i prestacions de serveis (V y PS)
- Resta d’ingressos de gestió ordinària (Resta IGOR)
h.2) Estructura de les despeses

1.722.863,00 €

0,00 €

V y PS (3)
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28)

23)
24)
25)
26)
27)

18)
19)
20)
21)
22)

Transf. (2)

Ing. trib. (1)

Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal

Esforç inversor (1/2)
0,03

Obligacions reconegudes netes (2)
1.361.991,04 €

1.361.991,04 €

145.724,61

39,05

PMP (1 / 2) x 365
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Σ(Nombre de dies de pagament * Import de l’operació pagada)
Import total de pagaments realitzats
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Σ (Nombre de dies de pendent pagament * Import de l’operació pendent de pagament)
Import total de pagaments pendents

Rati d’operacions pendents de pagament s’obté calculant:

Rati d’operacions pagades s’obté calculant:

On:

[(Rati d’operacions pagades) * (Import total pagaments realitzats)] + [(Rati d’operacions pendents de pagament) * (Import total de pagaments pendents)]
PMP =
Import total de pagaments realitzats + import total pagaments pendents

El PMP de cada entitat en dies es calcula a partir de la següent fórmula:

La publicació mensual del PMP a proveïdors realitzada conforme la metodologia prevista en el RD 1040/2017 és aplicable a partir de les dades del mes d’abril del 2018, d’acord amb la
disposició transitòria única, i es troben publicades en el següent enllaç:
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/seguiment-control-finances/periode-mitja-pagament-proveidors/

Informació addicional
La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic va modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera, introduint, dins del principi de sostenibilitat financera, el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic. En el marc d’aquesta llei s’han establert uns
indicadors comuns per a totes les administracions públiques que mesuren el període mitjà de pagament (en endavant PMP) als proveïdors. La metodologia de càlcul d’aquests indicadors i
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament previstos per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, citada anteriorment, s’estableixen en el Reial Decret
1040/2017, de 22 de desembre, en compliment del qual s’han de calcular i publicar mensualment les dades del PMP.

Proporció que reflecteix el temps mitjà que l'entitat triga en pagar als seus creditors derivats de l'execució del pressupost.

Obligacions reconegudes netes (2)

Obligacions pendents de pagament (1)

6) Període mitjà de pagament

Proporció que representen les operacions de capital realitzades en l'exercici en relació amb el total de les despeses realitzades en el mateix exercici.

Obligacions reconegudes netes (Capítol 6 +
7) (1)
39.651,22 €

5) Esforç inversor
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1.875.300,00 €

1.710.002,20 €

1.710.002,20 €

1.356.874,72 €

14.614,72 €

186.661,30

12,77

PMC (1 / 2)

0,79

Realització de cobraments (1/2)

Memòria anual 2020

431183

348.011,16 €

Saldo inicial d’obligacions (+/- modificacions
i anul·lacions) (2)
177.271,10 €

Pagaments (1)

177.271,10 €

224.337,09 €

189.540,35 €
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0,84

Realització de cobraments (1/2)

Proporció de cobraments que s'han realitzat en l'exercici relatius a drets pendents de cobrament de pressupostos ja tancats.

Saldo inicial de drets (+/- modificacions i
anul·lacions) (2)

Cobraments (1)

2) Realització de cobraments

1,00

Realització de pagaments (1/2)

0,81 €/hab

Superàvit o dèficit per habitant (1/2)

Proporció de pagaments que s'han realitzat en l'exercici de les obligacions pendents de pagament de pressupostos ja tancats.

1) Realització de pagaments

c) De pressupostos tancats

Superàvit o dèficit per habitant en les entitats territorials i els seus organismes autònoms

Nombre d’habitants (2)

Resultat pressupostari ajustat (1)

4) Superàvit (o dèficit) per habitant

Mitjana de nombre de dies en què l'entitat cobra els seus ingressos, és a dir, recapta els drets reconeguts derivats de l'execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d'aquest últim capítol els ingressos que deriven d'operacions financeres.

¦ (import cobrament) (2)

¦ (Núm. dies període cobr. * imp. cobr.) (1)

3) Període mitjà de cobrament

Proporció que suposen els cobraments obtinguts en l'exercici sobre els drets reconeguts nets.

Drets reconeguts nets (2)

Recaptació neta (1)

2) Realització de cobraments

0,91

Execució del pressupost d’ingressos (1/2)

Proporció que, sobre els ingressos pressupostaris previstos, suposen els ingressos pressupostaris nets, és a dir, els drets reconeguts nets.

Previsions definitives (2)

Drets reconeguts nets (1)

1) Execució del pressupost d’ingressos

b) Del pressupost d’ingressos corrent
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0,00 €

Tasques realitzades per altres entitats

0,00 €

Amortitzacions

COST DE TRANSFERÈNCIES

COSTOS FINANCERS

0,00 €

145,52 €

228.563,00 €

228.563,00 €

44.000,04 €

0,00 €

Costos diversos

417.802,31 €

79.154,22 €

0,00 €

12.193,85 €

0,00 €

115.049,48 €

Costos diversos

Comunicacions i altres serveis

Subministres

Publicitat, propaganda i relacions públiques

Serveis bancaris i similars

Transports

Serveis de professionals independents

76.549,44 €

Reparacions i conservació

0,00 €
11.503,29 €

Arrendaments i canons

Cost d'investigació i desenvolupament de l'exercici

COSTOS CALCULATS

TRIBUTS
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0,00 €

Adquisició de béns d'inversió

712.252,59 €

0,00 €

Cost d'altres materials

SERVEIS EXTERIORS

0,00 €

Cost de materials de reprografia i impremta

0,00 €

0,00 €

Transport de personal

ADQUISICIÓ DE BÉNS I SERVEIS

0,00 €

35,00 €

130.853,41 €

0,00 €

450.140,48 €

581.028,89 €

Import

0,00 %

0,01 %

13,40 %

13,40 %

2,58 %

0,00 %

0,00 %

24,50 %

4,64 %

0,00 %

0,72 %

0,00 %

6,75 %

4,49 %

0,67 %

0,00 %

41,77 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7,67 %

0,00 %

26,40 %

34,07 %

%

Memòria anual 2020

Indemnitzacions per raó del servei

Altres costos socials

Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador

Indemnitzacions

Sous i salaris

DESPESES DE PERSONAL

Elements

1. Resum general de costos de l’entitat

Apartat 25. Informació sobre el cost de les activitats
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1.705.239,70 €

139.249,66 €

Import

354
2.802

Reduïda individual Accés al centre amb qualsevol tarifa de descompte.

Gratuïta individual Accés al centre gratuïtament per concórrer alguna
característica en el visitant (per exemple. nens, aturats, etc.).
Reduïda grup escolar Accés de pagament amb descompte per grups
vinculats a l’ensenyament (s’inclou batxillerat).

308

Gratuïta grup no escolar Accés gratuït al museu per a grups no escolars.
Si el museu és gratuït, els visitants en grup no escolar s'inclouran en
aquesta categoria.
Accés Universal Accés al centre gratuïtament quan no s’apliquen les
tarifes de pagament en dies assenyalats (també els dies de portes
obertes setmanals o mensuals).

Total

Persones que fan ús de serveis museístics Arxiu, biblioteca, magatzem,
etc. (només visitants presencials)

125

Reduïda grup no escolar Accés de pagament amb descompte per grups
no vinculats a l’ensenyament.

5.963

108

533

1.432

Gratuïta grup escolar Accés gratuït al museu per a grups escolars. Si el
museu és gratuït, els visitants en grup escolar s'inclouran en aquesta
categoria. (s’inclou batxillerat).

31

270

Nombre visitants

General Individual Accés al centre amb tarifa de pagament sense
reduccions ni descomptes.

Tipus d'entrada
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Nombre grups

91

14

8

66

3

Visitants segons tipus d'entrada Persona física que accedeix al recinte de l'equipament per fer ús de la seva oferta, ja sigui de les exposicions (tant
les de producció pròpia com aliena) i/o les activitats pròpies (organitzades per l'equipament) i/o els serveis museístics (arxiu, biblioteca, magatzem,
etc.)

8,17 %

%

Memòria anual 2020

(1). VISITANTS: persona física que accedeix al recinte de l'equipament per fer ús de la seva oferta, ja sigui de les exposicions (tant les de producció pròpia com aliena), les activitats
pròpies (organitzades per l'equipament) i/o els serveis museístics (arxiu, biblioteca, magatzem, etc.).

Nombre de visitants(1) en l’exercici discriminant el tipus d’entrada:

Apartat 26. Indicadors de gestió

Total

ALTRES COSTOS

Elements
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35

Conferències/Presentacions/Xerrades fora del Museu

Nom de l'esdeveniment
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Nombre visitants
371

Visitants esdeveniments fora de l'equipament Persones que assisteixen a activitats puntuals organitzades i gestionades per l'equipament que
succeeixen en el marc d'una celebració, fira, trobada o similar i no tenen inscripcions ni recomptes precisos. Es realitzen fora de l'equipament i no
formen part de l'activitat habitual d'aquest. No s'inclouran els participants en rutes o visites guiades fora de l'equipament però organitzades per
aquest, que es registraran en la taula de visitants segons tipus d’entrada, i a la taula d’usos per activitats pròpies. Tampoc s’inclouran els visitants
a les exposicions itinerants produïdes per l’equipament .

Total

Visitants a l'edifici Persones que acudeixen al recinte museístic i no visiten exposicions, ni assisteixen a activitats pròpies, ni fan ús de cap servei
museístic (biblioteca, reserva, etc.). Inclou tant els que visiten el recinte de l'equipament pel seu valor arquitectònic sense fer-ne cap altre ús, els
que venen per una finalitat no museística (botiga, cafeteria, lavabos...) i els que fan activitats alienes, és a dir, activitats organitzades per entitats no
vinculades al centre.

533

16

Diada de Catalunya

68

136

313

Nombre visitants

Reobertura del Museu després del confinament (P.O.de l'1 al 30 de juny)

2. ALTRES VISITANTS: visitants a l'edifici i visitants a esdeveniments fora de l'equipament

Total

Altres

Festa Major Local

Dia de gratuïtat mensual o setmanal

Jornades Europees del Patrimoni

Dia Internacional dels Museus

Nit dels Museus

Dia

Visitants accés universal El total d'aquest apartat ha de coincidir amb el nombre de visitants d'Accés Universal de la fila 12
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371

3.482

Total

Memòria anual 2020

11-3-20

Col·lecció Gelonch Viladegut (de l'11/03/2020 al 30/09/20)

30-9-20

31-12-20

1-5-20

2-2-20

Data final
(dd-mm-aa)

281

102

90

61

28

Dies oberta

0

x

x

0

0

x

Coprod
uïda
x

Pròpia

Aliena

N usos

Tipus de producció
(Marcar amb un 1 el
que correspongui)
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Usos per activitats pròpies (Suma de totes les participacions dels visitants en les activitats organitzades pel propi equipament)

USOS PER ACTIVITATS I PER SERVEIS MUSEÍSTICS: cadascuna de les utilitzacions a les activitats i als serveis museístics dutes a terme pels visitants durant la seva estada a l'equipament

26-9-20

Línies Vermelles (del 26/12/20 al 10/01/21)

1.

1-1-20

Mostra: La tercera Catedral (del 19/12/19 al 01/05/20)

Total

1-1-20

Data inici
(dd-mm-aa)

Se'n parlave i n'hi havie (del 04/12/2019 al 02/02/20)

Títol exposició

1.944

1.077

45

822

Visites per exposició temporal No s’inclouen: 1) Mostres: exposicions situades en un lloc de pas sense control d’accés. 2) Exposicions itinerants promogudes pel centre: exposicions organitzades pel centre que circulen per
altres centres del territori.

3.482

Nombre usos

Exposició permanent

Títol exposició

Visites per exposició permanent Nombre total de visites a les exposicions així considerades per l’equip director. En els jaciments i monuments, les
pròpies restes arqueològiques o la pròpia obra arquitectònica es consideraran l’exposició permanent a efectes de comptar els usos.

3. VISITES A LES EXPOSICIONS: nombre total de visites a les exposicions de l'equipament.

Total
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1
11
15

Activitats per a públic familiar

Activitats per a públic general

Total

132

43

5

5

79

N sessions
(nombre de
vegades que es
repeteix una
mateixa activitat
organitzada pel
propi
equipament)

3.053

1.294

123

185

1.451

Total usos
(nombre de participacions
dels visitants a activitats
organitzades pel propi
equipament)

Memòria anual 2020

1

2

Lloguer Ús de pagament d’un espai de les instal·lacions per part d'una entitat o organització diferent
a la que gestiona i dirigeix el museu

Total

2

1

1

N sessions
(nombre de
vegades que es
repeteix una
mateixa activitat
organitzada per
altres
organitzacions)

Fons/Reserva

Biblioteca / Hemeroteca / Arxiu

Tipus servei
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20

Total usos
(N total de participacions dels visitants en
ofertes relacionades amb les funcions
específiques del centre: biblioteca/hemeroteca,
arxiu del museu, fons/reserva, assessorament,
etc.)

67

32

35

Total usos
(N total de participacions
dels visitants a activitats
promogudes per
organitzacions per altres
organitzacions)

Usos per serveis museístics Altres ofertes relacionades amb les funcions específiques del centre: biblioteca/hemeroteca, arxiu del museu, fons/reserva, assessorament, etc. (només visitants
presencials).

1

Cessió Ús gratuït d’un espai de les instal·lacions per part d’una entitat o organització diferent a la que
gestiona i dirigeix el museu

N activitats
(nombre d'activitats organitzades per altres
organitzacions)

Usos per activitats alienes (Suma de totes les participacions en les activitats promogudes per altres organitzacions i que es porten a terme a les instal·lacions de l'equipament, mitjançant cessió
o lloguer)

3

N activitats
(nombre d'activitats organitzades pel propi
equipament)

Activitats per a públic especialitzat

Activitats per a públic escolar
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Nombre

54

Reunions de treball

78

Usuaris streaming (usuaris que han accedit a retransmissions en directe)

50.214

Nombre de pàgines visualitzades nombre total de pàgines vistes dins el web

2,90

13.375

Usuaris persones que han entrat al web

Pàgines/sessió mitjana de pàgines de la pròpia web per les que han navegat els usuaris durant cada
sessió

17.341

Sessions de navegació a la pàgina web
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http://museudelleida.cat/

Url de la pàgina web principal

Nombre

Web exclusiu

La seva web és exclusiva de l'equipament o d'ús compartit (exemple: web de l'ajuntament)? Web
exclusiu / Web d'ús compartit

Web principal de l'equipament

De l'1 de gener fins a 31 de desembre.

1

Activitats streaming (nombre d'activitats que heu ofert amb retransmissió en directe)

Streaming (retransmissions en directe: conferències, cursos, visites guiades, tallers, espectacles, etc.)

5. VISITANTS VIRTUALS

116

14

Formació

Total

23

5

Memòria anual 2020

Activitats/reunions SAM- XMTLLiA

Altres (especifiqueu escrivint a les files per sota d'aquesta)

Assessorament (presencial)
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9.180

Twitter (seguidors)

1,0

Hores de vídeos reproduïts

Memòria anual 2020

(Dades en milers d'euros)

IMPACTE INDIRECTE DEL COVID
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El COVID ha impactat de manera indirecta o induït en els ingressos i en les despeses de l’entitat, com a conseqüència de noves necessitats de despesa de caràcter social o econòmic inicialment
no previstes, en els termes que recull el quadre següent:

Impacte indirecte o induït del COVID en els ingressos i despeses de l’entitat

Aquesta nota s’elabora en compliment del previst en l’article 14 de l’ORDRE VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari 2020, que
estableix que els comptes anuals de 2020 de totes les entitats incloses en el perímetre del Compte General de la Generalitat han de contenir en la seva memòria un apartat específic per informar
de manera detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia COVID i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos. També estableix que la comptabilitat de les
entitats ha de permetre fer el seguiment de les despeses directa o indirectament vinculades amb les necessitats derivades de l’emergència sanitària, econòmica i social derivada del COVID.

Aquesta nota s’elabora en compliment del previst en l’article 14 de l’ORDRE VEH/193/2020, de 5 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari 2020,
que estableix que els comptes anuals de 2020 de totes les entitats incloses en el perímetre del Compte General de la Generalitat han de contenir en la seva memòria un apartat específic per
informar de manera detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia COVID i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos. També estableix que la comptabilitat
de les entitats ha de permetre fer el seguiment de les despeses directa o indirectament vinculades amb les necessitats derivades de l’emergència sanitària, econòmica i social derivada del
COVID.

Apartat 27. Seguiment de l’impacte pressupostari de la pandèmia del COVID.

2.157

Instagram (seguidors)

Youtube (subscriptors)

3.786

N seguidors

53,3%

127

Facebook (seguidors)

Xarxes socials

Percentatge de rebot % d’usuaris que han entrat a la pàgina web y han sortit sense passar de la
primera pàgina

Durada mitjana de la sessió temps mitjà d’estància de les sessions a la pàgina web
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Transferències de capital

Inversions reals

Despeses corrents

Transferències corrents

Despeses corrents de béns i serveis

Remuneracions de personal

A entitats dependents

Altres efectes

Transferències de capital a corporacions locals

Altres subvencions o ajuts de capital

Transferències de capital a empreses privades

Transferències de capital a famílies

A entitats dependents

Altres efectes

A entitats dependents

Altres efectes

Transferències corrents a corporacions locals

Altres subvencions o ajudes corrents

Transferències corrents a empreses privades

Concerts educatius

Transferències corrents a famílies

A entitats dependents

Altres efectes
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Efectes relacionats amb la prestació de serveis i subministraments (inclòs indemnitzacions)

Desinfecció, neteja i mitjans per a la prevenció de contagis

Teletreball, educació no presencial i adquisició de mitjans informàtics amb aquesta finalitat

Altres efectes

Contractació de personal
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9,54

9,54

DESPESA
MERITADA

Memòria anual 2020

Minoració ingressos

Altres ingressos COVID

Transferències COVID

A entitats dependents

Altres efectes

Variació d'actius financers
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Impactes i mesures preses en ingressos:
o Anul·lació del lloguer d’espais.
o Anul·lació i/o reducció de visites guiades.
o Reducció/anul·lació d’actes.
o Reducció del visitants amb repercussió directa en la venda d’entrades, mercaderies i serveis.

Apartat 28. Fets posteriors al tancament

x

-16,97

-16,97

TOTAL
INGRESSOS

9,54

Memòria anual 2020

Resum dels impactes indirectes en ingressos i despeses derivats del COVID degudament quantificats
x
Impactes i mesures preses en despeses:
o Compra d’equips de protecció individual (mascaretes, guants, viseres protectores, etc.).
o Compra de gels hidroalcohòlics i dispensadors.
o Adquisició de catenàries i mampares protectores per la separació d’espais.
o Senyalització d’advertiment i normes de comportament pel visitant i el treballadors del museu.
o Lloguer de mobiliari per poder mantenir la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries per la celebració dels Plenaris presencials.

Total ingressos

Total despeses

Despeses no financeres

Despeses de capital
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Informació
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2020, no s’ha produït cap fet que, per la seva importància, requereixi la modificació dels presents Comptes Anuals.
En la reunió de Ple de 25 de març de 2021, s’aproven de forma definitiva els nous Estatus del Consorci del Museu de Lleida, un cop han estat ratificats i aprovats per totes les entitats
consorciades. D’acord a l'article 120 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, estableix que els estatuts de cada consorci han de determinar l'administració pública a què queden adscrits, d'acord
amb els criteris que estableix el mateix precepte. L'Administració de la Generalitat té la majoria de vots en el Ple i en la Comissió Executiva del Consorci, per la qual cosa aquesta entitat
s'adscriu a l'administració esmentada.
Com a conseqüència de la pandèmia mundial causada pel SARS-CoV-2 i els límits de mobilitat, activitats i reducció d’aforaments que aquesta comporta, el Museu de Lleida veurà afectada
l’execució pressupostària de l’exercici 2021 d’una forma similar a l’ocasionada en l’exercici 2020.
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