
    

    

SUBVENCIÓ FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA 
Generalitat de Catalunya - OSIC  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dilluns, 7 de març de 2016 

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha aprovat 
les bases específiques que han de regir la concessió 
de subvencions en l'àmbit del foment de la llengua 
catalana (DOGC núm. 7072, 4.3.2016) 
 
 
Quins projectes podem presentar? 
Són objecte d’aquesta subvenció aquells projectes que 
fomentin l'ús de la llengua catalana, preferentment en els 
àmbits següents:  

 Actuacions en l'àmbit de la joventut i del lleure.  

 Actuacions que afavoreixin actituds positives en 

relació amb la llengua catalana que en facin 

augmentar l'ús.  

 Actuacions que promoguin la interacció lingüística en 

català.  

 
En queden excloses les iniciatives que tinguin com a 
objecte:  

 L'edició de llibres, revistes i butlletins en qualsevol 

format.  

 L'edició de repertoris de música i de poesia.  

 L'organització d'espectacles musicals i teatrals, i 

activitats culturals similars.  

 L'organització de cursos de català. 

 
 
Quins són els criteris de valoració dels projectes? 
La valoració dels projectes pot assolir una puntuació 
màxima de 10 punts, d'acord amb els criteris següents:  

 Abast del projecte (fins a 2 punts). 

 Qualitat del projecte: viabilitat i impacte (fins a 6 

punts).  

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

 
 
Tingueu en compte que... 

 La quantia de la subvenció no pot superar el 70% del 

cost del projecte. 

 S'accepten les contribucions en espècie com a part 

del cost del projecte. 

 Properament es publicarà la convocatòria per poder 

presentar les sol·licituds. 

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


