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SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA PER A DIFUSIÓ DE 
PUBLICACIONS 
 
La Diputació de Tarragona ha obert la 
convocatòria de subvencions en règim de 
concurrència competitiva pel foment i difusió de 
publicacions locals i comarcals o d’interès per a 
la demarcació de Tarragona editades durant 
l’any 2015 (BOPT núm. 50, del 2 de març de 2015) 
 
Quin és l’objecte de la convocatòria? 
Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió 
de subvencions a entitats públiques i privades de les 
comarques del Camp de Tarragona i de les Terres 
de l’Ebre per al foment de les publicacions locals i 
comarcals i d’interès per a la demarcació de 
Tarragona, així com totes aquelles que a criteri de la 
Diputació siguin d’interès per a la difusió cultural de 
les comarques del Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre, editades durant l’any 2015.  
 
Quines actuacions no són subvencionables? 

 Els llibres o altres publicacions, l’edició dels 

quals hagi estat subvencionada prèviament per 

aquesta Diputació a través d’altres 

convocatòries o plans d’actuació.  

 Les reedicions (en qualsevol altra llengua), 

exceptuant aquelles en què la primera edició 

dati de més de 20 anys.  

 Fullets i materials divulgatius o turístics, plànols, 

mapes, revistes locals i revistes temàtiques, 

butlletins municipals, programes de festes, 

llibres de text, catàlegs d’exposicions... 

 
Quins requisits han de complir les entitats 
beneficiàries? 
Caldrà que les entitats beneficiàries estiguin al 
corrent del compliment de les obligacions amb la 
Hisenda Pública i amb la Seguretat Social, la qual 
cosa s’haurà d’acreditar mitjançant la presentació de 

la corresponent declaració responsable, que forma 
part del formulari de sol·licitud de la subvenció.  
 
On podem presentar la nostra sol·licitud? 
La sol·licitud ha de ser presentada en suport paper:  
a) A qualsevol de les oficines següents del 

Registre general de la Diputació de Tarragona:  

-  Passeig de Sant Antoni 100 (Palau de la 
Diputació), 43003 Tarragona  
-  Carrer Montcada 32 (Palau Climent), 43500 
Tortosa.  

b) A l’oficina auxiliar de registre de la Unitat de 

Cultura, Passeig de Sant Antoni 100 (Palau de 

la Diputació), 43003 Tarragona.  

c) Per qualsevol altre mitjà dels establerts per 

l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment 

administratiu comú.  

 
El formulari de sol·licitud el podeu descarregar AQUÍ 
 
Quina documentació hem de presentar? 
La documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud 
és la següent:  

 Cost de l’edició i nombre d’exemplars editats  

 Preu de venda al públic amb IVA inclòs  

 Declaració responsable sobre el compliment de 

les obligacions amb la Tresoreria de la 

Seguretat Social i amb l’Agència Estatal de 

l’Administració tributària. 

 Còpia de la factura o factures de l’edició.  

 Un exemplar de la publicació.  

 
També cal adjuntar una fotocòpia del NIF i una còpia 
compulsada dels estatuts vigents i del document 
acreditatiu de la seva inscripció al registre públic. En 
cas que, en els últims cinc anys, s’hagi presentat a 
la Diputació de Tarragona aquesta documents i que 
no s’hagi produït cap modificació, no cal presentar-

https://seuelectronica.dipta.cat/media/upload/pdf/EDITORA3001EDITORA/41/publicacions_particulars.pdf
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los, sempre que ho faci constar a la sol·licitud 
(apartat “Declaro”). 
 
Quin és el termini de presentació de sol·licituds? 
Del 3 de març al 30 de novembre del 2015. 
 
Com sabrem l’atorgament de les subvencions? 
La resolució de la concessió de la subvenció es 
publicarà a la seu electrònica de la Diputació de 
Tarragona, substituint la notificació a cadascun dels 
beneficiaris amb caràcter general.  
 
Com s’abonarà la subvenció? 

 La subvenció no s’abona fins que el beneficiari 

presenti la justificació de l’activitat 

subvencionada. Aquesta justificació s’ha de fer 

mitjançant el lliurament d’un exemplar de la 

publicació subvencionada, acompanyada d’una 

nota de lliurament signada pel beneficiari.  

 El termini màxim per a la presentació de la 

justificació és de tres mesos des de la data de la 

resolució, llevat dels casos en què se sol·liciti 

una pròrroga, degudament justificada. 

 Un cop comprovada la justificació adequada de 

la subvenció, així com l’acompliment de 

l’activitat i de la finalitat que determina la 

concessió de la subvenció, l’import concedit es 

lliurarà en el termini màxim de tres mesos des 

de l’aprovació del pagament. 

 
Important 

 L’import màxim de les subvencions no podrà ser 

superior als 2.500 euros, i en cap cas les 

subvencions poden superar el 50 % del cost de 

l’edició.  

 La subvenció s’entendrà acceptada si no 

manifestem el contrari en el termini d’un mes, 

comptat a partir del dia següent al de la 

publicació a la seu electrònica de la resolució de 

la seva concessió. 

 Aquesta subvenció és compatible amb altres 

ajuts destinats a la mateixa actuació. En 

qualsevol cas, conjuntament amb les altres 

subvencions, les quantitats atorgades no poden 

excedir el cost total de l’actuació. 
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