
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS 
Diputació de Tarragona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 5 d’agost de 2020 

La Diputació de Tarragona manté oberta una 
convocatòria de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a entitats 
d’àmbit cultural de la demarcació de Tarragona 
per a activitats d’aquests àmbits i per les despeses 
ja realitzades derivades dels efectes de la 
COVID19, per a l’any 2020 (BOPT 16/07/2020) 
 
Quines actuacions es consideren 
subvencionables? 

 Activitats culturals a realitzar, l’any 2020 

 Activitats culturals ja realitzades, l’any 2020 

 Dèficit provocat per l’organització d’activitats 
culturals que s’hagin suspès amb motiu de 
la 

 COVID19. 

 Despeses de funcionament 
 
Quines activitats queden excloses? 
Les inversions i també aquelles entitats que siguin 
objecte de conveni o actuacions específiques 
pels mateixos conceptes. 
 
Quines obligacions tenen les entitats 
beneficiàries? 

 Adoptar les mesures de difusió per a donar 
l’adequada publicitat al finançament públic 
de l’activitat objecte de subvenció mitjançant 
la publicació en tot el material gràfic i de 
difusió “amb la col·laboració de la Diputació 
de Tarragona“, juntament amb el seu 
logotip, d’acord amb les normes gràfiques 
que té establertes la Diputació. 

 Estan obligades al compliment de les 
obligacions pròpies en matèria de 
transparència que li siguin aplicables. 

 En cas d’activitats amb menors d’edat, el 
beneficiari ha d’acreditar en el moment de 
presentar la sol·licitud de subvenció, que 
disposa dels certificats negatius de tot el 
personal propi, voluntari o subcontractat del 
centre, en compliment de la normativa 
referent a la protecció jurídica del menor. 

 

Quina és la forma de presentació de sol·licituds? 

 El termini per presentar sol·licituds finalitza 
el 16 d’agost del 2020. 

 La sol·licitud s’ha de presentar en model 
únic normalitzat, disponible AQUÍ 

 Només s’acceptarà una sol·licitud per 
entitat. 

 Per presentar la sol·licitud de subvenció al 
Registre General de la Diputació de 
Tarragona la vostra documentació, podeu 
demanar cita prèvia als telèfons: 977 29 66 
17 (Tarragona) | 977 448 662 (Tortosa). Si 
teniu signatura digital de l’entitat, podeu 
també presentar-la a través de la Seu 
Electrònica de la Diputació de Tarragona 
(sol·licitud genèrica). 

 
Quin són els criteris de valoració de les 
sol·licituds? 
Es distribuirà el pressupost de la convocatòria entre 
totes les sol·licituds presentades i admeses, 
subvencionant el 100% del pressupost, sempre que 
hi hagi suficient crèdit pressupostari, en cas 
d’insuficiència de crèdit es farà un prorrateig entre 
totes les sol·licituds. 
 
Quines són les dates que hem de tenir en 
compte? 
Termini de resolució de les subvencions 
Sis mesos des de la data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds, en tot cas abans del 
31 de desembre de 2020. 
Termini d’execució de les actuacions 
subvencionades 
De l&#39;1 de gener al 31 de desembre de 2020, 
sense possibilitat d’ampliació. 
Termini de justificació de les subvencions 
atorgades 
Fins el 31 de març de 2021, sense possibilitat 
d’ampliació. 
 
 
 
 



    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS 
Diputació de Tarragona  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 5 d’agost de 2020 

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

 Només poden ser beneficiàries d’aquesta 
subvenció les entitats de la demarcació 
deTarragona. 

 La subvenció es lliurarà un cop comprovada 
la justificació adequada de la subvenció, així 
com el compliment de l’activitat i la finalitat 
que determina la concessió. 

 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 


