
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS 
Diputació de Tarragona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 29 de juny de 2021 

La Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria 
de subvencions a entitats o persones per a activitats 
culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de 
Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries 
anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 
2021. 
 
ACORD CONVOCATÒRIA 
 
Quines activitats estan incloses? 
Actuacions culturals o d’interès ciutadà, a la 
demarcació de Tarragona, amb la finalitat de 
contribuir al desenvolupament social, cultural i 
econòmic de la demarcació en àmbits culturals i 
d’interès ciutadà. També són objecte de subvenció 
les actuacions de caràcter cívic, imprevistes i 
urgents en la seva realització i les que 
corresponguin a necessitats sobrevingudes, fora de 
la programació habitual a les quals el sol·licitant no 
pugui fer front amb el pressupost anual de què 
disposa. 
 
 
Quines activitats i despeses NO estan incloses? 

• Les activitats habituals de l’entitat.  

• Les despeses de funcionament ordinari de 
l’entitat.  

• Les despeses d’inversió. 

• Les actuacions que siguin objecte de subvenció 
nominativa o altre tipus de subvenció per part de 
la Diputació.  

• Les despeses gastronòmiques. 
 
 
Quin és el període de presentació de 
sol·licituds? 
A partir del 24/06/2021 i fins el 23/07/2021 
 
 
Com hem de presentar la nostra sol·licitud? 

• La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar a 
través de la seu electrònica de la Diputació de 
Tarragona en model normalitzat disponible AQUÍ 

• Només es pot presentar una sol·licitud per 
entitat. 

 
 
Quin és el criteri de valoració de les sol·licituds? 

• Es distribuirà el pressupost de la convocatòria 
entre totes les sol·licitud presentades i admeses, 
subvencionant fins el 90% del pressupost 
elegible i fins a un import màxim de subvenció 
de 10.000,00 euros. 

• En cas que el crèdit disponible no sigui suficient 
per atendre totes les peticions admeses, 
s’aplicarà un prorrateig. 

 
 
Quin és el termini per executar les actuacions 
subvencionades? 
El termini per executar les activitats subvencionades 
en aquesta convocatòria és del 1 de gener de 2021 
al 31 de desembre de 2021. 
 
 

Quin és el termini per justificar les subvencions 
atorgades? 

• El termini màxim per a la presentació de la 
justificació d’activitats és el 31 de març de 2022, 
sense possibilitat d’ampliació. 

• La subvenció serà abonada un cop comprovada 
que la justificació presentada és correcta.  

 
 
----------------------------------- 
Recordeu que... 
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 
 
 

https://actio.dipta.cat/catalegserveis/seudipta/id/8004330008_CATALEG_DIPTA_REGISTRE_FUNCIONS_SIA/servei/d88f26a4-cb1b-499a-a7aa-71a2214b3aeb
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online/fr/administracions/8004330008/procediments/P07002-2021008/crearInstancia
https://seuelectronica.dipta.cat/tramits-online/fr/administracions/8004330008/procediments/P07002-2021008/crearInstancia
https://actio.dipta.cat/catalegserveis/seudipta/id/8004330008_CATALEG_DIPTA_REGISTRE_FUNCIONS_SIA/servei/d88f26a4-cb1b-499a-a7aa-71a2214b3aeb#collapseTableDocs
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