
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS 
O D’INTERÈS CIUTADÀ DE CARÀCTER SINGULAR 
Diputació de Tarragona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 15 de juny de 2022 

La Diputació de Tarragona ha obert la convocatòria 
de subvencions destinades a entitats o persones 
físiques, sense afany de lucre, per a activitats 
culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular a la 
demarcació de Tarragona (any 2022). 
 

ACORD CONVOCATÒRIA 
 

Quines activitats s’admeten? 

• Totes aquelles activitats o projectes que siguin 
d’interès cultural, esportiu, educatiu, econòmic o 
humanitari o altres degudament justificades, ja 
siguin programacions d’activitats anuals o 
puntuals o bé cicles, jornades, exposicions o 
similars.  

• En queden excloses: 

− Les activitats de centres educatius, les 
AMPA i les associacions de veïns. 

− Les activitats que es realitzin fora de la 
demarcació de Tarragona. 

− Les actuacions que ja hagin estat 
subvencionades per conveni, subvenció 
nominativa o en altres línies de subvencions 
de la Diputació de Tarragona, en règim de 
concurrència. 

− Les despeses gastronòmiques, excepte en 
el cas que siguin despeses totalment 
imprescindibles per al desenvolupament de 
l'esdeveniment. 

− Les despeses de funcionament ordinari de 
l’entitat. 

− Les despeses de personal, llevat que sigui 
personal dedicat parcialment o totalment al 
projecte. 

 

Quin és el període de presentació de 
sol·licituds? 
Del 15 de juny al 14 de juliol de 2022. 
 

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.  

• 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, si escau. 

• 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 al 31 de 
desembre de 2022. 
 

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 2023, 
sense possibilitat d’ampliació. 

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

 

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

• Aquest 2022, la Diputació ha canviat el format 
de sol·licitud i ha passat de publicar-lo com a 
formulari PDF a obrir-lo com a formulari web, 
amb l'objectiu de millorar i agilitzar la tramitació 
de les peticions tant externament com 
internament. És molt important, a més, que 
recordeu que, per acceptar les sol·licituds, cal 
signar-les amb un certificat electrònic de 
representant de persona jurídica.  

• La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix 
un servei integral de tramitació de la vostra 
sol·licitud de 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/4b258400-7284-4883-83d9-b0b846dd33c0/documentbibliografic/c99df290-0fec-4957-ba77-cd4f54d812f1
https://actio.dipta.cat/catalegserveis/seudipta/id/8004330008_CATALEG_DIPTA_REGISTRE_FUNCIONS_SIA/servei/4b258400-7284-4883-83d9-b0b846dd33c0
https://actio.dipta.cat/catalegserveis/seudipta/id/8004330008_CATALEG_DIPTA_REGISTRE_FUNCIONS_SIA/servei/4b258400-7284-4883-83d9-b0b846dd33c0
mailto:ateneus@ateneus.cat

