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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha aprovat dues 

subvencions als ajuntaments de la demarcació de Lleida per a la redacció 

de projectes i per a la implementació d’accions de promoció turística.  

- Extracte de les Bases i convocatòria específica per a la redacció de 

projectes de promoció turística, publicat al BOP de 17 de gener de 

2023.  

- Extracte de les Bases i convocatòria específica per a la implementació 

d’accions de promoció turística, publicat al BOP de 18 de gener de 

2023.  

La documentació que els ajuntaments interessats han d’emplenar per poder 

sol·licitar la subvenció es pot descarregar des de: 

https://www.aralleida.cat/subvencions/ 

Per a cada subvenció caldrà entregar la documentació següent: 

 

(De cadascun d’aquests documents hi ha una versió per a la subvenció de 

redacció de projectes i una altra per a la d’implementació d’accions) 

  

- Sol·licitud  

- Sol·licitud-Pressupost  

- Model Canvas 

Caldrà tramitar la documentació a través de: 

- Instància genèrica de l’apartat Serveis administratius – tràmits 

electrònics del web del Patronat: 

(https://tramits.diputaciolleida.cat/TURISME/).  

- Tramesa genèrica de la plataforma EACAT, adreçant-ho al Patronat 

Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” de la Diputació de Lleida.  

 

Aquesta guia se centra en com emplenar la sol·licitud i el 

pressupost; per al Model Canvas trobareu un altre document 

explicatiu al web del Patronat de Turisme, apartat subvencions 

ajuntaments: https://www.aralleida.cat/subvencions/ 

 

GUIA DE SUPORT PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD I EL PRESSUPOST PER A 

LES SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE 

PROMOCIÓ TURÍSTICA I LA IMPLEMENTACIÓ D’ACCIONS DE PROMOCIÓ 

TURÍSTICA 

 

 

 

https://www.aralleida.cat/subvencions/
https://tramits.diputaciolleida.cat/TURISME/
https://www.aralleida.cat/subvencions/
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1. Els camps assenyalats en vermell són obligatoris. 

 

2. L’actuació a realitzar és el total de pressupost i no pot coincidir 

amb l’import de la subvenció que es demana. El punt 7 de les bases 

i convocatòria específica estableix que l’import no pot ser superior al 

80 % del pressupost. Així mateix, hi ha uns imports mínims i màxims.  

a. Redacció de projectes: mínim 2.000 € i màxim 10.000 € 

b. Implementació d’accions: mínim 4.000 € i màxim 15.000 €    

 

3. Cal posar, aproximadament, el termini previst en què començarà 

l’actuació i quant es considera que durarà la seva execució en mesos. 

Tingueu present que el termini establert a les bases i convocatòria, 

des de la data de la notificació de concessió, és d’un màxim de 6 

mesos per a la redacció de projectes i un màxim de 12 mesos per 

a la implementació d’accions. 

 

➢ Únicament per a la implementació d’accions s’acceptaran 

despeses des del dia 1 de gener de 2023 fins a la finalització del 

termini d’execució de l’actuació. Caldrà marcar que s’ha contractat 

i/o executat l’actuació. 
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4. A l’apartat de la Declaració Responsable, cal marcar 

obligatòriament una de les dues opcions. Es recomana utilitzar 

preferentment la primera.  

 

 

➢ No us oblideu de marcar la darrera casella de la declaració 

responsable. 

 

 
 

5. Tota la documentació que s’aporti ha d’estar degudament signada, 

també el Model Canvas. 

 

 


