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Subvencions
Servei
d’Assistència
Municipal - SAM

UNITAT D’ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS

Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens
locals afectats per fenòmens meteorològics i altres
situacions excepcionals

Què

Qui
Quants
diners
Fins quan

Finançar actuacions en béns municipals i serveis que presten els
ens locals, afectats per fenòmens meteorològics o per altres causes
excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels
serveis de la seva competència.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells
comarcals de les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre
i Baix Penedès.

IMPORT MÀXIM
• Per causes meteorològiques excepcionals: 80.000 euros
• Per causes excepcionals i urgents: 40.000 euros
• Per assistències de caràcter excepcional i urgent: 10.000 euros

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
10 de maig
TERMINI DE CONCESSIÓ
Setembre / octubre

Dotació 2.900.000 EUR
total
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UNITAT D’ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS

Subvencions per desenvolupar polítiques
locals d’habitatge

Què

Qui
Quants
diners
Fins quan

Cooperar en polítiques socials d’habitatge, en polítiques de
repoblament en l’entorn rural i redactar/revisar Plans Locals
d’Habitatge (PLH) i Programes d’actuació Municipal
d’Habitatge (PAMH).

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells
comarcals de les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre
i Baix Penedès.

IMPORT MÀXIM
• Per inversions: 30.000 euros/habitatge i 60.000 euros/convocatòria
• Per PLH o PAMH: 10.000 euros

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
10 de maig
TERMINI DE CONCESSIÓ
Setembre

Dotació 1.150.000 EUR
total
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UNITAT D’ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS

Subvencions per a la digitalització, transformació
i millora de la seguretat dels municipis

Què
Qui
Quants
diners
Fins quan

Fomentar la capacitació de la ciutadania, la seguretat en la prestació
dels serveis públics per part dels ens locals i la creació als ajuntaments
d’un espai virtual obert.

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de les comarques
del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès.

IMPORT MÀXIM
L’assignat prèviament a la convocatòria.

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Juny
TERMINI DE CONCESSIÓ
Octubre

Dotació 1.000.000 EUR
total
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UNITAT D’ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI

Subvencions per a la transició energètica i acció climàtica

Què

Podeu sol·licitar 4 tipus d’actuacions:
• Prevenció local d’incendis forestals.
• PAESC - Desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible
i el clima.
• Instal·lacions de producció d’energia tèrmica alimentades amb
biomassa (microxarxes de calor, calderes o estufes).
• Accions de foment de la recollida selectiva i prevenció de residus.

Qui

Prevenció d’incendis: Tots els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès, amb població fins a 20.000 habitants.
PAESC i Biomassa: Tots els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix
Penedès que estiguin adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per
l’Energia Sostenible, o bé al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima
i l’Energia, en el moment de la convocatòria.
Residus: Tots els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre
i el Baix Penedès.

Quants
diners
Fins quan

IMPORT MÀXIM
• Prevenció d’incendis: 15.000 euros
• PAESC: 35.000 euros
• Biomassa (potència fins a 100 kW): 25.000 euros
• Biomassa (potència superior a 100 kW): 100.000 euros
• Residus: 10.000 euros

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
29 de març
TERMINI DE CONCESSIÓ
Juliol

Dotació 6.100.000 EUR
total
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UNITAT D’ASSISTÈNCIA EN MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI

Subvencions de Salut Pública per generar entorns més
resilients, segurs i saludables, destinades a ajuntaments
i EMD, de la demarcació de Tarragona

Què

Podeu sol·licitar diferents tipus d’actuacions:
Línia 1 / Vigilància de les zones de bany:
• Socorristes platges
• Socorrista de piscines municipals
• Agents cívics
Línia 2 / Protecció salut pública:
• Aigua de consum humà
• Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà
• Mosquit tigre i altres mosquits, mosca negra i vespa asiàtica
• Gestió d’animals domèstics abandonats
• Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals
• Senyalització i informació a la població (cartelleria)
als espais naturals
• Adquisició d’Equips de Protecció Individual
• Actuacions relacionades amb els desfibril·ladors
• Condicionament dels consultors mèdics locals de
titularitat municipal

Qui
Quants
diners
Fins quan

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció tots els ajuntaments
i EMD del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

IMPORT MÀXIM
• Socorristes platges: 20.000 euros
• Socorrista piscines municipals: 10.000 euros
• Agent cívic: 8.000 euros
• Protecció salut pública: 18.000 euros

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
29 de març
TERMINI DE CONCESSIÓ
Juliol

Dotació 3.900.000 EUR
total
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Subvencions
Servei
d’Assistència al
Ciutadà - SAC

UNITAT DE CULTURA

Subvencions per a la contractació de les activitats
incloses en el catàleg de programacions culturals dels
ens locals (E-catàleg)

Què
Qui
Quants
diners

Contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a
Programacions Culturals dels ens locals (E-catàleg).

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació
de Tarragona.

IMPORT MÀXIM
•
•
•
•
•
•

Fins a 500 habitants: 8.573 euros
De 501 a 2.000 habitants: 8.422 euros
De 2.001 a 5.000 habitants: 6.036 euros
De 5.001 a 10.000 habitants: 4.386 euros
De 10.001 a 50.000 habitants: 3.864 euros
Més de 50.000 habitants: 3.377 euros

Cada nucli històric dels municipis de la demarcació de Tarragona que
estigui donat d’alta abans de l’1 de gener de 2022, disposa, a més, d’un
import de 1.500 euros.

Fins quan

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
25 de març
TERMINI DE CONCESSIÓ
Obert fins al 15 de gener de 2023

Dotació 1.500.000 EUR
total
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UNITAT DE CULTURA

Subvencions per a projectes i activitats culturals
o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular

Què
Qui
Quants
diners

Projectes i activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular.
En queden excloses les activitats habituals pròpies de les festes majors,
les festes nadalenques, carnaval i altres cites fixes del calendari festiu.
S’exclouen també les inversions.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens que en
depenen de la demarcació de Tarragona

IMPORT MÀXIM
• Municipis de fins a 250 hab.: fins a un màxim del 98%
del pres. elegible
• Municipis de 251 a 1.000 hab.: fins a un màxim del 95%
del pres. elegible
• Municipis de 1.001 a 2.000 hab.: fins a un màxim del 90%
del pres. elegible
• Municipis de 2.001 a 5.000 hab.: fins a un màxim del 85%
del pres. elegible
• Municipis de 5.001 a 10.000 hab.: fins a un màxim del 80%
del pres. elegible
• Municipis de 10.001 a 20.000 hab.: fins a un màxim del 70%
del pres. elegible
• Municipis de més de 20.000 hab.: fins a un màxim del 60%
del pres. elegible
Quantia màxima individualitzada: 20.000 euros

Fins quan

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Primera setmana d’abril
TERMINI DE CONCESSIÓ
Juliol

Dotació 2.000.000 EUR
total
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UNITAT DE CULTURA

Subvencions destinades a inversions en equipaments
municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns
inventariables per a aquests equipaments i en
elements patrimonials

Què

Qui
Quants
diners

Fins quan

• Obres de conservació, reforma i millora dels equipaments municipals
culturals i/o d’interès ciutadà, inclosos els edificis i indrets singulars
o patrimonials.
• 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.
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens que
en depenen de 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).
IMPORT MÀXIM
• Municipis de fins a 250 hab.: fins al 98% del pres. elegible i un màx.
de 20.000 euros
• Municipis de 251 a 1.000 hab.: fins al 95% del pres. elegible i un màx.
de 25.000 euros
• Municipis de 1.001 a 2.000 hab.: fins al 90% del pres. elegible
i un màx. de 30.000 euros
• Municipis de 2.001 a 5.000 hab.: fins al 85% del pres. elegible
i un màx. de 35.000 euros
• Municipis de 5.001 a 10.000 hab.: fins al 80% del pres. elegible
i un màx. de 40.000 euros
• Municipis de 10.001 a 20.000 hab.: fins al 70% del pres. elegible
i un màx. de 45.000 euros
• Municipis de més de 20.000 hab.: fins al 60% del pres. elegible
i un màx. de 50.000 euros
TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
20 d’abril
TERMINI DE CONCESSIÓ
Juliol / setembre

Dotació 3.000.000 EUR + 2.605.000 EUR
total
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UNITAT DE CULTURA

Subvencions per al foment i difusió de publicacions
locals i comarcals o d’interès per a la demarcació
de Tarragona

Què

Qui
Quants
diners
Fins quan

Publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de
Tarragona, així com totes aquelles publicacions que són d’interès per a
la projecció cultural del territori. Les publicacions han de disposar dels
codis ISBN o ISSN i del dipòsit legal per poder presentar la sol·licitud.

Ens locals de la demarcació de Tarragona.

IMPORT MÀXIM
Fins al 50% del pressupost elegible i fins a l’import màxim
de 5.000 euros

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Finals d’abril
TERMINI DE CONCESSIÓ
Obert fins al 15 de novembre

Dotació 35.000 EUR
total
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UNITAT DE CULTURA

Subvencions per a escoles de música, escoles de dansa
i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la
demarcació de Tarragona

Què

Qui
Quants
diners
Fins quan

Subvencions destinades a les escoles de música, a les escoles de dansa
i a les escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, amb la finalitat de
contribuir al finançament parcial de les despeses de funcionament
dels centres.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes
autònoms municipals de la demarcació de Tarragona.

IMPORT MÀXIM
El 70% de l’import de la convocatòria es distribueix proporcionalment
per a cada municipi, en funció de la població per tram d’habitants;
el restant 30% de l’import de la convocatòria es distribueix
proporcionalment en funció de la despesa elegible.

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Juny
TERMINI DE CONCESSIÓ
Setembre

Dotació 950.000 EUR
total
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UNITAT DE CULTURA

Subvencions per a activitats i actuacions estratègiques
d’interès cultural o ciutadà d’especial impacte i rellevància
territorial realitzades a la demarcació de Tarragona

Què
Qui
Quants
diners
Fins quan

Actuacions i activitats culturals i/o d’interès ciutadà estratègiques,
d’especial rellevància i amb un impacte important dins i fora del
territori més immediat, que es realitzin a la demarcació de Tarragona.

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens que en
depenen de la demarcació de Tarragona.

IMPORT MÀXIM
Fins al 50% del pressupost elegible

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Juliol
TERMINI DE CONCESSIÓ
Des que s’obre la convocatòria i fins al setembre

Dotació 1.200.000 EUR
total
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Subvencions
Àrea de Recursos
Humans,
Ocupació
i Emprenedoria

UNITAT D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Subvencions per a la realització d’accions de foment i
dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o
manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital

Què
Qui

Quants
diners
Fins quan

Promoure accions d’iniciativa pública per al foment i la dinamització
d’espais d’allotjament empresarial, de prototipatge o fabricació digital,
temporals o permanents.

Els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals
descentralitzades), les seves entitats i organismes dependents
(organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics
associatius (mancomunitats i consorcis) del Camp de Tarragona, de les
Terres de l’Ebre i del Baix Penedès.

IMPORT MÀXIM
10.000 euros per beneficiari

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Maig
TERMINI DE CONCESSIÓ
Octubre - novembre

Dotació 180.000 EUR
total
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UNITAT D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Subvencions per al foment de l’ocupació als municipis

Què

Qui
Quants
diners
Fins quan

Afavorir la creació d’ocupació mitjançant la convocatòria d’una
subvenció destinada als municipis de la demarcació per finançar les
despeses derivades per la contractació temporal de persones aturades
i inscrites com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei
d’Ocupació de Catalunya.

Els ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de
l’Ebre i el Baix Penedès.

IMPORT MÀXIM
Assignació pressupostària d’acord amb criteris de població, atur
registral i taxa de despoblament.

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Maig
TERMINI DE CONCESSIÓ
Octubre - novembre

Dotació 3.000.000 EUR
total
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UNITAT D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA

Subvencions per a la creació o millora
d’espais multiserveis

Què
Qui
Quants
diners
Fins quan

Promoure la creació o millora d’espais multiserveis en instal·lacions
municipals o en locals privats cedits als ajuntaments, situats en
municipis de fins a 1.000 habitants de la demarcació de Tarragona.

Els ajuntaments de fins a 1.000 habitants de les comarques del Camp
de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

IMPORT MÀXIM
10.000 euros

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Maig
TERMINI DE CONCESSIÓ
Octubre - novembre

Dotació 100.000 EUR
total
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Subvencions
Patronat
de Turisme

UNITAT D’ADMINISTRACIÓ COSTA DAURADA

Subvenció per a programes concrets i activitats de
promoció turística

Què
Qui
Quants
diners
Fins quan

Ajuts destinats a promoure accions i afavorir el coneixement de les
diferents realitats turístiques de les marques Costa Daurada i Terres
de l’Ebre.

Ens locals de les marques Costa Daurada i Terres de l’Ebre:
• Ajuntaments
• Patronats i oficines de turisme municipals o comarcals

IMPORT MÀXIM
250.000 euros

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Maig
TERMINI DE CONCESSIÓ
Setembre

Dotació 250.000 EUR
total
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UNITAT D’ADMINISTRACIÓ COSTA DAURADA

Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels
productes agroalimentaris i artesans de qualitat per als
ens locals

Què
Qui

Quants
diners
Fins quan

Ajuts destinats a promoure les marques turístiques Costa Daurada
i Terres de l’Ebre mitjançant les accions de difusió dels productes
agroalimentaris i artesans de qualitat.

Ens públics de dret públic (ajuntaments, consells comarcals. Entitats
municipals descentralitzades i cambres de comerç), les seves entitats
dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens
públics associatius (mancomunitats i consorcis) de la Costa Daurada
i de les Terres de l’Ebre.

IMPORT MÀXIM
150.000,00 euros

TERMINI PREVIST DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Maig
TERMINI DE CONCESSIÓ
Setembre

Dotació 150.000 EUR
total
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Subvencions
per a entitats
Servei
d’Assistència
Municipal
SAM

Servei
d’Assistència
al Ciutadà
SAC
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MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
• Finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per
a agrupacions de defensa forestal (ADF).
• Per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes
i actuacions de protecció i millora del medi ambient.
• Per a Centres Especials de Treball (en endavant, CET) d’iniciativa
social i empreses d’inserció per la conservació i millora
d’espais naturals.
• Per a actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics.
• Promoció de la Salut Pública a entitats i associacions sense ànim
de lucre.

CULTURA
•
•
•
•
•

Obres i inversions d’entitats, de caràcter cultural i d’interès ciutadà.
Activitats culturals o d’interès ciutadà.
Activitats singulars d’entitats esportives.
Activitats organitzades per fundacions i entitats socials.
Activitats estratègiques d’interès cultural o ciutadà d’especial
impacte i rellevància territorial.
• Publicacions dutes a terme per persones físiques i entitats.
• Professionals: microempreses i professionals autònoms del sector
cultural de la demarcació per a projectes d’interès cultural.
• Centres ensenyament especial: programa per ajudar alumnes en
règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a
activitats extraescolars i complementàries.

Subvenció

Àrea de
Recursos
Humans,
Ocupació i
Emprenedoria

Patronat
de Turisme

OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
• Premis Emprèn Dipta.Cat: per a persones físiques emprenedores que
posin en marxa el seu projecte empresarial.
• Premi InJuè Emprèn Dipta.cat: premia centres d’educació secundària
i post obligatòria (Segon Cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)
públics, privats i/o concertats per promoure l’esperit emprenedor
entre estudiants.
• Programa Genius: estades professionals a l’estranger per a joves
menors de 35 anys, desocupats/des, amb titulació universitària, amb
titulació de Formació Professional de Grau Superior o amb certificat
de professionalitat nivell 3.
• Foment de l’Emprenedoria: per a fundacions, associacions privades
i cambres de comerç, per finançar actuacions de foment de
l’emprenedoria que contribueixin a impulsar el desenvolupament
econòmic del territori.

ADMINISTRACIÓ COSTA DAURADA - TERRES DE L’EBRE
• Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes
agroalimentaris i artesans de qualitat per entitats privades.
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Contactes
SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL - SAM
MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI
SUBVENCIONS SALUT PÚBLICA - ENS LOCALS
Marta Puig Roca / Montse Cargol Plana
Tel. 977 233 662
mpuigr@dipta.cat / mcargol@dipta.cat
SUBVENCIONS TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA - ENS LOCALS
Marta Puig Roca / Marta Ochoa Calvo
Tel. 977 233 662
mpuigr@dipta.cat / mochoa@dipta.cat
COOPERACIÓ I SUBVENCIONS
Isabel Galán Sánchez / Sílvia Alonso Izquierdo
Tel. 977 296 656
cooperacio@dipta.cat

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ - SAC
CULTURA
Rosa Comes Casas
Carme Anglès Vallverdú / M. Jesús Cuadrado Martínez
Tel. 977 296 634
cultura@dipta.cat

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Carolina Giménez Hidalgo
Tel. 977 296 691
ocupacioiemprenedoria@dipta.cat

PATRONAT DE TURISME
Carme Salvadó / Asu Castro
Tel. 977 230 312
csalvado@dipta.cat / acastro@dipta.cat
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Subvenció

Línies de
subvencions

Unitat d’Imatge Corporativa i Disseny Gràfic. Diputació de Tarragona

per a ens locals
i entitats 2022

www.dipta.cat

La Diputació suma
Mantenim un diàleg
permanent per
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als municipis.
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