
    

    

CONVOCATÒRIA FOMENT LLENGUA CATALANA 
Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 9 de maig de 2017 

Convocatòria de subvencions per fomentar l’ús 
de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 
2017 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) 
del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya ha obert el període per fomentar l’ús 
de la llengua catalana a Catalunya  
(Bases: DOGC núm. 7364 de 8.5.2017 i 
convocatòria: DOGC núm. 7364 de 8.5.2017) 
  
Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria?  
Promoure actuacions específiques durant el període 
comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2017 per fomentar l'ús de la llengua catalana a 
Catalunya, amb les finalitats següents: 
a) Que afavoreixin actituds positives en relació amb 
la llengua catalana.  
b) Que facilitin l'ús oral del català.  
 
En queden exclosos els projectes que tenen com a 
objecte:  

 L'edició de llibres, revistes i butlletins en 
qualsevol format.  

 L'edició de repertoris musicals i literaris.  

 L'organització d'espectacles musicals i teatrals, i 
activitats culturals similars.  

 L'organització de cursos de català. 
 

Quins són els criteris de valoració de les 
sol·licituds? 
La valoració dels projectes pot assolir una puntuació 
màxima de 10 punts, d'acord amb els criteris 
següents:  
a) Abast del projecte, segons les prioritats 

d’afavorir actituds positives en relació amb la 
llengua catalana i de facilitar l'ús oral del català 
(fins a 2 punts) 

b) Qualitat del projecte: viabilitat i impacte (fins a 6 
punts) 

c) Pla de difusió del projecte (fins a 2 punts) 
 

 

Com podem presentar les nostres sol·licituds? 
La sol·licitud de subvenció només es pot presentar 
telemàticament. Trobareu tota la documentació 
AQUÍ. 

 
 

RECORDEU QUE...  

 El període per presentar les sol·licituds és del 9 
de maig al 22 de maig de 2017.  

 La quantia de la subvenció no podrà superar el 
70% del cost del projecte. 

 Per obtenir qualsevol subvenció, heu de complir 
les obligacions tributàries davant l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya, així com les 
obligacions davant la Seguretat Social. 

 La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix 
un servei integral de tramitació de subvencions. 
El servei inclou:  
 
1 - Tramitació de la sol·licitud de subvenció 
2 - Seguiment del procés de la subvenció 
3 - Justificació de la subvenció 
 
Si hi esteu interessats, envieu un correu 
electrònic a: ateneus@ateneus.cat 
 

 
 
 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7364/1609053.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7364/1608987.pdf
https://goo.gl/8xO9IK

