
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EN 
EQUIPAMENTS CULTURALS - Diputació de Tarragona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 4 de maig de 2022 

La Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria 
de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la 
demarcació de Tarragona destinades a inversions 
en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en 
béns inventariables per a aquests equipaments i en 
elements patrimonials (any 2022). 
 
CONVOCATÒRIA I BASES 
 
 
Quin és l’objecte d’aquestes subvencions? 

• L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la 
concessió de subvencions, d’una banda, per a la 
reforma o dotació d’equipaments culturals, 
d’interès ciutadà i de valor cultural i/o 
patrimonial, i, d’una altra banda, per a la 
conservació i inversió en elements patrimonials, 
amb la finalitat de millorar-ne les condicions. 

• Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les 
entitats sense ànim de lucre amb domicili fiscal a 
la demarcació de Tarragona que tinguin la 
propietat i la possessió d’aquests equipaments o 
elements patrimonials o que en tinguin la cessió 
a llarg termini (mínim 15 anys). 

• Aquestes subvencions són incompatibles amb 
altres línies de concurrència i amb subvencions 
de concessió directa de la Diputació de 
Tarragona que es puguin destinar a la mateixa 
actuació. 

 
 

Quines actuacions estan admeses? 

• Obres de conservació, reforma i millora 
d’equipaments culturals o ciutadans destinats 
preferentment a usos culturals, cívics i socials. 

• Adquisició de mobiliari, equipament informàtic, 
altres béns mobles i altres elements que, dins el 
concepte de béns mobles, contribueixin a la 
millora de les condicions dels equipaments 
municipals culturals, d’interès ciutadà o de valor 
cultural.  

• Conservació i inversió en elements patrimonials 
culturals. 

 

Quines despeses estan admeses? 

• S’hi admeten les despeses pròpies de l’activitat, 
incloses les despeses financeres directament 
imputables a l’actuació i les despeses de 
redacció del projecte. 

• Estan excloses les despeses Les despeses de 
funcionament ordinari de l’entitat, com ara el 
lloguer de la seu de l’entitat, subministraments 
regulars, manteniment dels aparells informàtics, 
compra de material d’oficina, despeses de 
serveis professionals no imputables directament 
a l’ actuació, etc. i també les despeses 
ordinàries de manteniment de les instal·lacions 
de l’entitat. 

 
 

Quin són els criteris de valoració de les 
sol·licituds? 
El crèdit total disponible per a la convocatòria es 
distribueix entre totes les sol·licituds rebudes i 
admeses a tràmit i se subvenciona fins al 90 % del 
pressupost elegible i fins a l’import màxim de 9.500 
euros. En cas que el crèdit disponible no sigui 
suficient per atendre totes les peticions que 
compleixin els requisits, es realitzarà un prorrateig. 
 
 

Quin és el termini per executar les actuacions 
subvencionades? 
El termini per executar les actuacions 
subvencionades s’inicia l’1 de gener de 2022 i 
finalitza el 30 de juny de 2023. 
Aquest termini no es pot ampliar, de manera que les 
actuacions per a les quals es demana la subvenció 
han de ser viables i realitzables dins del període 
d’execució. 
 
 

Quin és el període de presentació de 
sol·licituds? 
El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 4 de 
maig i finalitza el 3 de juny de 2022. 
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Com hem de presentar la nostra sol·licitud? 
Podeu accedir a la sol·licitud AQUÍ 
 
 

Quin és el termini per justificar les subvencions 
atorgades? 
El termini per a justificar és, com a màxim, fins al 30 
de setembre de 2023. 
 
 
----------------------------------- 
Recordeu que... 

• Aquestes subvencions són incompatibles amb 
altres línies de concurrència i amb subvencions 
de concessió directa de la Diputació de 
Tarragona que es puguin destinar a la mateixa 
actuació. 

• D’altra banda, són compatibles amb altres 
ingressos o ajuts atorgats per altres 
administracions públiques destinats a la mateixa 
actuació. En qualsevol cas, juntament amb les 
altres subvencions, les quantitats atorgades no 
poden excedir el cost total de l’actuació. 

• Només s’hi pot presentar una única sol·licitud 
per entitat i NIF, que pot contenir els conceptes 
de diverses inversions. 

• Els beneficiaris poden sol·licitar pagaments 
parcials d’aquesta subvenció, prèvia presentació 
de l’ expedient de justificació, on consti la 
despesa realitzada fins a la data de la 
presentació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix un 
servei integral de tramitació de la vostra sol·licitud de 
subvenció que inclou: 
1- Tramitació de la subvenció. 
2- Seguiment del procés de la subvenció. 
3- Justificació de la subvenció. 
 
Si hi esteu interessats, envieu urgentment un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat 
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