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GENERALITAT DE CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 11 de març de 2020 

Convocatòria de subvencions per a la promoció 
d'activitats literàries per a l'any 2020  
  
El Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, a proposta de la Institució de les Lletres 
Catalanes, ha obert una convocatòria de subvencions per 
donar suport a projectes de promoció i difusió de la 
literatura en català i en occità que es facin dins els 
territoris del domini lingüístic (DOGC núm. 8080 - 
9.3.2020) 
  
Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria?  
S'entén per projectes de promoció i difusió l'organització 
de jornades i cicles de conferències, de festivals i 
espectacles literaris, de rutes literàries i altres accions 
sobre el patrimoni literari. 
 
En queden exclosos els projectes que tenen com a 
objecte:  

 Les convocatòries i concessions de premis literaris i 
l'edició de llibres, revistes o altres productes 
editorials, a excepció de les publicacions dedicades 
a la difusió de les activitats literàries per part de 
l'entitat mateixa. 

 Les activitats organitzades per biblioteques, les quals 
disposen d'altres vies d'ajut. 

 
Quina és la quantia d’aquestes subvencions? 

 L'import de la subvenció pot cobrir com a màxim el 
50% de l'import del projecte. 

 La quantia de la subvenció és d'un mínim de 1.000 
euros. 

 S'han d'inadmetre les sol·licituds de subvenció d'un 
import inferior a 1.000 euros o que continguin un 
pressupost de projecte inferior a 2.000 euros. Així 
mateix, s'han de denegar les sol·licituds de 
subvenció per a projectes que, un cop valorats, 
només puguin obtenir una subvenció inferior a 1.000 
euros. 
 

Quines despeses serán subvencionables? 

 En el cas de despeses salarials imputables al 
projecte, només es considera subvencionable 
l'import líquid que percep la persona treballadora.  

 Només és subvencionable la part estrictament 
vinculada amb el projecte (ponents, lloguer de sales, 
material).  

 S'accepten les contribucions en espècie com a part 
del cost del projecte.  

 En queden expressament excloses les despeses de 
representació, així com les despeses de restauració, 
llevat que aquestes activitats siguin indestriables del 
projecte de promoció i difusió de la literatura. 

 
Quin és el període de presentació de sol·licituds? 

Del 10 al 25 de març del 2020. 
 

Quina documentació cal presentar? 
Amb el formulari de sol·licitud, cal adjuntar el projecte 
d’activitat i el pressupost/liquidació (que cal conservar 
durant tota la tramitació del ajut). A més, cal presentar la 
següent documentació: 

 Memòria econòmica de les activitats de promoció 
cultural fetes durant l'any anterior, amb indicació 
detallada de despeses i ingressos. 

 Programació detallada del projecte de promoció i 
difusió. 

 Document en el qual s'especifiqui el nombre i perfil 
de les persones que duen a terme el projecte de 
promoció o difusió (poetes, conferenciants, 
escriptors, rapsodes, programadors, comissaris, 
etc.). 

 Document explicatiu de l'abast social del projecte 
(nombre i tipologia del públic assistent, localitats on 
es fa) i pla de comunicació i difusió. 
 

Quin són els criteris de valoració dels projectes? 

 L'interès cultural del projecte. Es valora la proposta 
de renovació de formats i, en propostes de 
continuïtat, la capacitat de millora (fins a 2 punts). 

- Es tracta d'una proposta de renovació de 
formats: 2 punts. 

- Es tracta d'una proposta de continuïtat, però 
amb capacitat de millora: 1 punt. 

- No es tracta d'una proposta de renovació de 
formats ni es tracta d'una proposta de continuïtat 
amb capacitat de millora: 0 punts. 

 La trajectòria cultural de l'entitat sol·licitant (fins a 2 
punts). 

- Trajectòria cultural excel·lent: 2 punts. 

- Trajectòria cultural destacable: 1 punt. 

- Trajectòria cultural poc destacable: 0 punts. 

 La capacitat de l'entitat d'inclusió de sectors 
especialment vulnerables socialment (fins a 3 punts). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8080/1787682.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8080/1787682.pdf
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzarupload.do;jsessionid=LfvIubH2WQQaUUYo1Mhvcre4UnFA7PJKD59ieAFSl0s88S7UgTBF!-1567610959!289527290?reqCode=formulariBuit&idServei=CLT034SOLC&set-locale=ca_ES&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat%2F
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLETRES/535_Promocio/537-V03-20_CLT034_Projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLETRES/535_Promocio/537-V03-20_CLT034_Projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLETRES/535_Promocio/537_V02_20_CLT034_pressupost_justificacio.xls
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- L'entitat té una gran capacitat d'inclusió de 
sectors especialment vulnerables socialment: 3 
punts. 

- L'entitat té bona capacitat d'inclusió de sectors 
especialment vulnerables socialment: 2 punts. 

- L'entitat té poca capacitat d'inclusió de sectors 
especialment vulnerables socialment: 1 punt. 

- L'entitat no té suficient capacitat d'inclusió de 
sectors especialment vulnerables socialment: 0 
punts. 

 La capacitat de difondre la literatura i fomentar-ne la 
lectura entre infants i joves (fins a 2 punts). 

- L'entitat té una gran capacitat per difondre la 
literatura i fomentar-ne la lectura entre infants i 
joves: 2 punts. 

- L'entitat té bona capacitat per difondre la 
literatura i fomentar-ne la lectura entre infants i 
joves: 1 punt. 

- L'entitat té poca capacitat, o una capacitat 
insuficient, per difondre la literatura i fomentar-
ne la lectura entre infants i joves: 0 punts. 

 L'adequació entre el pressupost i el projecte. Es 
valoren aquells projectes amb aportació econòmica 
de tercers i amb capacitat de generar recursos a 
partir del projecte presentat (fins a 2 punts). 

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del 
seu cost: 2 punts. 

- Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, entre el 60% i menys del 80% 
del seu cost: 1 punt. 

 Els projectes de promoció i difusió en què almenys el 
50% de les seves activitats tinguin com a 
protagonista una figura femenina (ja sigui poeta, 
conferenciant, escriptora, rapsoda, programadora o 
comissària, entre d'altres), obtenen un punt més. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDEU QUE...  

 Cal fer l'activitat subvencionada dins de l'any natural. 

 Si per a la realització de l’activitat objecte de la 
subvenció s’utilitza qualsevol element susceptible de 
generar drets d’autor, cal complir amb el que disposa 
la normativa sobre propietat intel·lectual. 

 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 

 


