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Data de l'acord: 8 de setembre de 2020
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CULTURA
Ref: CLT/pcr/tmp
Expedient: 8004330008-2020-0001714

Aprovar la convocatòria que ha de regir la concessió de subvencions gestionades per la
unitat de Cultura, destinades a microempreses i professionals autònoms pertanyents al
sector cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les
circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19.

De conformitat amb la proposta de Cultura, la Junta de Govern per unanimitat acorda el
següent:

Fets
1. A conseqüència de la pandèmia global per COVID 19, el sector cultural de la demarcació de
Tarragona, així com altres sectors d’arreu s’han vist greument afectat per la crisi econòmica
derivada de la declaració de l’estat d’alarma del passat 14 de març, que els ha obligat a
interrompre la seva activitat i per tant els ha generat un greu perjudici econòmic. Aquesta
situació s’agreuja en el cas de les petites empreses i dels professionals autònoms que
disposen de menys recursos per a fer front a la situació i per reprendre la seva producció
cultural.

2. Per aquest motiu la Diputació de Tarragona amb l’objectiu d’impulsar la reactivació
econòmica d’aquest sector, d’acord al Pla de mandat 2020-2023 vigent, vol activar una línia de
subvencions per a persones professionals i per a microempreses del sector cultural de la
demarcació de Tarragona, per ajudar a les activitats, projectes o produccions realitzats l’any
2020, les que tinguin previstes i també pel dèficit ocasionat per la suspensió de la seva activitat
habitual, d’acord al que estableix l’article 5 del DL 8/20202, de 24 de març de mesures
excepcionals en matèria de subvencions.

3. La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit competencial de l’article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, de contribuir de
manera activa i de recolzar financerament les demandes socials i econòmiques de la
demarcació de Tarragona, per a la qual cosa estableix, en el pressupost anual, una sèrie de
línies de subvencions orientades a objectius amb aquesta finalitat. Així, doncs, en la
modificació de crèdit aprovada pel Ple de la Diputació en data 23 de juliol de 2020, s’ha inclòs
una aplicació pressupostària per aquestes subvencions.
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4. El Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona ha elaborat una convocatòria
que s’emmarca en l’àmbit cultural i empresarial destinada a la reactivació econòmica d’aquest
sector.
5. Les Bases generals de Subvencions estableixen el marc normatiu i es complementen amb l’
aprovació de les convocatòries anuals específiques, que regulen cadascun dels procediments
referents a les subvencions.
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Fonaments de dret
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general
de subvencions.
3. Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’
octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
6. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
7. Article 5 del DL 8/2020 de 24 de març que estableix mesures excepcionals en matèria
de subvencions.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer .- Aprovar la següent convocatòria que regula el procediment administratiu per a la
concessió de subvencions per a l’any 2020, per part de la Diputació de Tarragona:
Subvencions destinades a microempreses i a professionals autònoms pertanyents al
sector cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les
circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19
1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a
professionals autònoms i a micro-empreses (fins a 10 treballadors) i que no facturin més de
500.000 € anuals, i que la seva activitat principal pertanyi al sector cultual de la demarcació de
Tarragona que s’han vist afectades econòmicament en el seu normal funcionament per la crisi
derivada de la COViD-19, i per contribuir a fer efectiva la continuïtat de la seva activitat.
La finalitat d’aquestes subvencions és ajudar a les esmentades microempreses i professionals
autònoms en les pèrdues que hagin pogut tenir, ocasionades pel cessament temporal de la
seva activitat ordinària, des de l’inici del període de l’estat l’alarma, el 14-3-2020 i fins a final de
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2020 per pal·liar les pèrdues i sobre tot per ajudar a la reactivació econòmica i reactivar el teixit
productiu del sector, a través de la realització dels projectes propis de la seva activitat i/o ajuts
a la producció.
2. Beneficiaris.
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2.1. Poden ser beneficiaris les persones professionals autònomes i /o les empreses culturals,
de fins a 10 treballadors, que no facturin més de 500.000 € anuals, que la seva activitat
principal sigui pertanyent al sector cultural de la demarcació de Tarragona, i que en el moment
de declaració de l’estat d’alarma tingui associat un codi CNAE/ IAE, d’aquest sector i que sigui
relacionat amb la creació, la producció, l’exhibició, la gestió i suport logístic i la difusió i
educació cultural de la demarcació de Tarragona, i en els àmbits de:

Arts escèniques : música, teatre, dansa, circ
Arts plàstiques i el disseny, fotografia
Arts visuals : cine, vídeo, audiovisuals, etc.
Cultura popular i tradicional, inclosa l’artesania.
Llengua i literatura
Llibre, empreses editorials
Difusió del patrimoni cultural
I altres àmbits relacionats amb la gestió cultural i d’espectacles, inclòs el suport logístic
als mateixos.

2.2. Queden excloses d’aquesta convocatòria les entitats culturals, esportives i socials sense
ànim de lucre, així com les fundacions, ja que poden acollir-se a altres línies de suport de la
Diputació.
2.3. També queden exclosos aquells professionals del sector cultural que desenvolupin la seva
feina per una empresa, tot i estar donats d’alta d’IAE o CNAE .
3) Despeses subvencionables i despeses excloses.
3.1 Son subvencionables les despeses següents: impost d’autònoms, nòmines, seguretat
social, despeses de consums, lloguers i altres despeses que es considerin imprescindibles pel
normal funcionament de l’empresa o de la persona autònoma.
3.2 Son subvencionables pel que fa a les despeses de reactivació econòmica i empresa de l’
activitat: els projectes i produccions de caràcter cultural que es desenvolupin en qualsevol dels
àmbits següents: música, dansa, teatre, circ pintura, fotografia, disseny gràfic, arts visuals,
il·lustració, vídeo, edició de llibres, cultura tradicional i popular, difusió del patrimoni cultural,
així com qualsevol altre àmbit assimilable a l'anterior.
En els conceptes subvencionables es podran incloure les despeses corresponents a la
producció i/o activitats en l’àmbit cultural, oberts a tota la ciutadania, i que hauran de tenir com
a finalitat última, la promoció i la difusió de la cultura; bé de manera presencial quan la
normativa de l’emergència sanitària ho permeti, o bé a través de les Xarxes Socials. A les
produccions se’ls hi podran imputar totes les despeses necessàries per a la seva realització,
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sempre que siguin d’interès general, i en les condicions de seguretat que regeixin en cada
moment.
3.3. No són subvencionables les inversions en bens mobles i immobles que tinguin la
consideració d’inventariables, dels beneficiaris d’aquesta convocatòria.
3.4 No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
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4) Requisits i obligacions dels beneficiaris
Requisits dels beneficiaris
Totes les persones beneficiaries físiques i jurídiques hauran de complir els requisits específics
següents:
Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a la demarcació de Tarragona i
acreditar a través del codi CNAE/IAE que el seu objecte social esta d'acord amb la
naturalesa de l'activitat per la qual demana la subvenció
Acreditar que en el moment de declaració de l’estat d’alarma, el 14-3-2020 estaven
donats d’alta al codi CNAE/IAE
Acreditar que no tenen més de 10 treballadors assalariats (exclosos els socis de l’
empresa) a temps complert; ( o el seu equivalent en hores totals ) en el cas d’empreses.
Acreditar una facturació màxima que no superi els 500.000 € durant l’any 2019.
Per a les persones professionals autònomes s’haurà d’acreditar que no é assalariat de
cap empresa, sigui quina sigui la seva naturalesa. Un professional autònom que presenti
sol·licitud, no podrà ser contractat com a professional autònom o assalariat en un
projecte o producció que presenti una empresa que opti a l’ajut d’aquesta convocatòria.
Únicament en el cas d'empreses, també caldrà declarar responsablement:
Que disposa de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus
estatuts en el Registre mercantil o en el registre corresponent.
Que el sol·licitant disposa de facultats de representació de l'empresa, d'acord amb
l'escriptura notarial corresponent inscrita en el Registre mercantil o en el registre
corresponent, si escau, o d'acord amb qualsevol altre mitjà vàlid en dret per acreditar la
representació

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de
Subvencions de la Diputació de Tarragona.
El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració
responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació
de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat
expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’
autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/09/2020 a les 08:59:00

Aquest mateix règim de declaració responsable també s’ha de presentar en el moment de la
justificació i pagament, si han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.
El requisit de no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. Aquest requisit s’
acredita d’ofici per part de la mateixa Diputació.
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Obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions:
Els beneficiaris han de complir les obligacions previstes a la base vuitena de les Bases
Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona i amb caràcter específic:
a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la inserció per algun mitjà
material o virtual 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.
b) El beneficiari està obligat al compliment de les obligacions pròpies en matèria de
transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona
d'acord amb la legislació sobre transparència i accés a la informació pública.
c) En cas de subvencions d’import superior als 10.000 euros, el beneficiari està obligat a
presentar, com a màxim en el moment de la justificació, una declaració responsable relativa a
les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte que la Diputació les faci
públiques en compliment de la legislació de transparència.
5) Règim de concessió de les subvencions
Concurrència competitiva
6) Forma i termini de presentació de sol·licituds
La sol·licitud s’ha de fer en model normalitzat disponible a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/inici) i es pot presentar:
a. en suport paper presencialment a les oficines de Registre General (Tarragona i Tortosa)
de la Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon
977296617 o del correu electrònic registregeneral@dipta.cat.
b. en suport paper a través del servei postal o
c. a través de la seu electrònica de la Diputació, (tràmit: sol·licitud genèrica),
mitjançant signatura electrònica amb certificat electrònic de persona física, en el cas de
professionals autònoms, o de representant de persona jurídica en el cas de les
microempreses.

Per qualsevol altre mitjà dels establerts Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
La documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 09/09/2020 a les 08:59:00

1) Còpia del NIF. només en les sol·licituds presentades presencialment o per correu
postal.
2) Còpia de l’alta d’autònom on consti inscripció a codi CNAE/ IAE
Termini
La presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPT i
finalitza al cap d’un mes des de la data de publicació.
7) Criteris de valoració de les sol·licituds.
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La unitat gestora avalua les sol·licituds d’acord amb el que s’estableix a les bases 12 i 13 de les
Bases generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.
Es distribuirà el pressupost de la convocatòria entre totes les sol·licituds presentades i
admeses, subvencionant els pressupostos amb el percentatge que els correspongui i amb un
import màxim de 10.000 euros, en cas d’insuficiència de crèdit es farà un prorrateig entre totes
les sol·licituds.
En la resolució es diferenciarà l’import concedit per dèficit COVID 19 i el concedit per activitat o
projecte cultural.
Es desestimaran les sol·licituds que no s’ajustin a aquesta convocatòria, quan:

El sol·licitant no pertanyi als àmbits descrits a l’inici d’aquesta convocatòria.
No es demostri que les pèrdues del sol·licitant son atribuïbles a la crisi sanitària del
coronavirus.
L’objecte de la sol·licitud no s’ajusti a l’objecte d’aquesta convocatòria.
Altres motius específics de desestimació, no identificats en aquesta relació, que seran
raonats, en cada cas, si escau.

8) Quantia individualitzada de la subvenció
S'estableix un import màxim de 10.000 euros de subvenció per a cada beneficiari.
9) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la convocatòria i quantia total màxima.

Crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions: aplicació pressupostària: 2010433-47900-01 del pressupost 2020

Quantia total màxima de les subvencions convocades: 950.000 euros.

Aquest import màxim pot ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les disponibilitats
pressupostaries de la convocatòria.
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10) Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de
subvencions
Òrgan competent per a la instrucció del procediment: Unitat de Cultura
Òrgan competent per a la resolució del procediment: Junta de Govern, d’acord al vigent règim
de delegacions en el moment de l’aprovació de la convocatòria.
11) Termini de resolució i notificació
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El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la data d’inici del termini de
presentació de sol·licituds i en tot cas abans del 31 de desembre de 2020.
12) Mitjà de notificació de la resolució
Publicació a la seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat, que substitueix la notificació
individual.
13) Acceptació
La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta expressament el contrari en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació a la seu electrònica de la resolució
de la seva concessió.
14) Caràcter de la resolució i règim de recursos
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
Regim de recursos contra els actes administratius dictats en execució de la convocatòria:
Recurs contenciós administratiu en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la
publicació o notificació individual, si escau, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des de l’
endemà de la publicació o notificació individual, si escua, davant de la presidenta de la
Diputació.
15) Període subvencionable
Pel que fa a les despeses relacionades amb la COVID 19, el període subvencionable és referit
a despeses de l’any 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020, sense possibilitat d’ampliació.
Ara bé pel que fa als projectes i/o produccions, donat l’avançat de l’exercici de 2020 i atès que
aquests projectes i/o produccions requereixen un període elevat de realització o
desenvolupament, el termini d’execució s’acabarà el 30 de juny de 2021, sense possibilitat d’
ampliació.
16) Forma i termini de justificació.
16.1. La justificació de la subvenció s’ha de fer mitjançant la presentació de:
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* Expedient de justificació que consta de: memòria explicativa, relació de la totalitat de les
despeses pagades, balanç econòmic de l’empresa o del beneficiari autònom i declaració
responsable d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social
i amb l’Agència Tributària, si la presentada amb la sol·licitud té més de sis mesos d’antiguitat.
Relació dels ingressos i ajuts obtinguts durant el 2020 per l’empresa o professional autònom,
annex 2 de l’expedient de justificació.
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* Un exemplar del material publicitari i de difusió, on consti la participació de la Diputació en el
finançament de l’acte subvencionat. En el cas que la publicació de la subvenció es realitzi
mitjançant les pàgines web dels beneficiaris s’haurà de fer de manera clara, estructurada i
entenedora. Aquesta informació s’haurà d’incorporar a la justificació de la subvenció i s’haurà
de mantenir durant tot el termini d’execució i justificació de la subvenció.
* Declaració responsable, si escau, que la contractació corresponent s'ha realitzat de
conformitat amb la normativa vigent de contractes del sector públic o específica, segons el cas,
en compliment de la base 23.2 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms, en referència a l'article 31.3 de la Llei general de
subvencions.
* El beneficiari pot demanar pagaments parcials de la subvenció, justificant la despesa
corresponent, abonant-se la quantitat equivalent a la justificació presentada. Aquesta
justificació parcial es farà mitjançant l’expedient únic de justificació, que anirà acompanyat de
còpia de les factures de les despeses a justificar, amb acreditació del seu pagament.
* No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA, quan aquests tinguin el
caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part dels sol·licitants de la
subvenció.
* En cas que l'import de la subvenció sigui igual o superior a 10.000 euros, s'ha de presentar
informació sobre les retribucions dels òrgans directius o d'administració, segons model
normalitzat.
16.2. Termini per a la justificació
Pel que fa a les despeses del dèficit per COVID 19, el termini màxim per a la presentació de la
justificació és el 31 de març de 2021, sense possibilitat d’ampliació.
Pel que fa a les despeses dels projectes o actuacions subvencionades el termini màxim de
justificació serà el 30 de setembre de 2021, sense possibilitat d'ampliació.
Si el beneficiari justifica per sota de l’import concedit el pagament de la subvenció s’ajustarà a l’
import justificat.
En cas que el beneficiari no presenti la documentació justificativa, d'acord amb l'article 70.3 del
Reglament de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, es farà el
requeriment de la documentació per tal que sigui presentada en el termini improrrogable de 15
dies, en cas contrari, s'iniciarà el procediment per a la declaració de pèrdua del dret de
cobrament.
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La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari de l’ajut o subvenció els justificants
acreditatius de les despeses produïdes corresponents als conceptes per als quals s’hagi rebut l’
ajut o subvenció.
17) Control financer

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Segons la base 24 de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació i la Llei 38/2003,
General de Subvencions, el beneficiari te l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. La no observança d’aquesta obligació pot donar
lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports percebuts pel
beneficiari.
18) Pagaments de la subvenció concedida
Les publicacions de les resolucions per les quals s’aprova el reconeixement de l’obligació de
pagament de les subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva es
farà, en termes generals, mitjançant la publicació a la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona.
19) Canvi de destí
El beneficiari no pot demanar un canvi de destinació de l’objecte de la subvenció atorgada.
20) Compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat
Aquestes subvencions són compatibles amb altres ingressos i ajuts destinats a la mateixa
actuació. En qualsevol cas, juntament amb altres subvencions i/o ingressos, les quantitats
atorgades no poden excedir el cost total de l’actuació.
21) Aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament de l’activitat.
Aquestes subvencions no comporten l’obligació d’aportar recursos propis per part dels
beneficiaris.
22) Criteris de graduació d’incompliments.
S’estableixen a la base 25 de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
23) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Un extracte d’aquesta convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
que actua com a Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, i al BOPT.
El text íntegre de la convocatòria es publica a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.
Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la següent convocatòria:
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Subvencions destinades a professionals autònoms i microempreses pertanyents al sector
cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les conseqüències de la
COVID 19. per un import de 950.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 2010-43347900-01 del pressupost 2020.
Tercer.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones i al BOPT.
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Quart.- Comunicar l’acord a la Intervenció general de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des de
l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la Diputació.
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