
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EDICIÓ LLIBRES I 
FONOGRAMES - GENERALITAT DE CATALUNYA 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts, 16 de març de 2021 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA 
PRODUCCIÓ I L’EDICIÓ DE LLIBRES I 
FONOGRAMES RELACIONATS AMB LA 
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL PER A 
L’ANY 2021 (DOGC núm. 8365 - 15.3.2021) 
 

Aquesta convocatòria es regeixen per les bases 
específiques publicades al DOGC núm. 7877 
17.5.2019 
 
Aquesta línia de subvencions té les modalitats 
següents:  

• Producció i edició de llibres en llengua catalana 
o aranesa.  

• Producció i edició de fonogrames.  
 
L'edició dels llibres i els fonogrames es pot fer en 
suport físic —paper o disc compacte (CD)— o en 
format digital. 
 
Queden exclosos d'aquesta línia de 
subvencions:  

• Les publicacions periòdiques i els butlletins 
interns d'institucions i d'associacions.  

• Les obres destinades a l'ensenyament.  

• Els llibres considerats de bibliòfil i aquells amb 
l'edició limitada i numerada.  

• Les obres actualitzables, les editades en 
fascicles i les editades en fulls no relligats, 
canviables o suprimibles sense detriment del 
seu conjunt.  

• Les reimpressions, les autoedicions i les 
edicions no venals.  

• Les obres publicades per encàrrec d'altri.  

• Les obres que només siguin assequibles a socis 
o subscriptors, les editades exclusivament per a 
la venda a terminis o a domicili i, en qualsevol 
cas, aquelles de distribució o venda limitades.  

• Els àlbums, retallables, llibres de pintar i acolorir, 
quaderns amb proposta d'exercicis i, en general, 
totes les obres en què s'hagi de treballar, els 
contes estampats amb motlle i les obres sense 
text.  

• Els catàlegs d'exposicions, en qualsevol cas, i 
els catàlegs d'art i altres de similars el contingut 
literari dels quals sigui minoritari.  

• La confecció o el manteniment de pàgines web. 

• Les autoedicions i els fonogrames no venals.  

• Els enregistraments que només siguin 
assequibles als socis o subscriptors, els editats 
exclusivament per a la venda a terminis o a 
domicili i els de distribució o venda limitades 

 
Condicions específiques 

• Han de ser primeres edicions, o bé reedicions 
de títols l'edició anterior dels quals dati de més 
de 10 anys. 

• Tots els exemplars de l'obra han de disposar 
dels números de l'ISBN i del dipòsit legal, i 
aquest darrer ha de correspondre a l'any de 
concessió de les subvencions.  

• L'obra ha d'estar redactada, com a mínim, en 
català o aranès.  

• Cada sol·licitant només pot presentar un únic 
projecte per a cadascuna de les dues modalitats 
i cal que presenti una sol·licitud per a cada 
modalitat.  

 

• Aquestes subvencions són compatibles amb la 
compra de novetats en català destinades al 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya per 
part del Departament de Cultura. Així mateix, 
són compatibles amb altres subvencions o ajuts 
per a la mateixa finalitat de l'Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural, de l'Institut Català de les 
Empreses Culturals i d'altres entitats adscrites o 
vinculades al Departament de Cultura o 
participades per aquest, incloses les de l'Institut 
Ramon Llull.  

 

• Les edicions han de correspondre a l'any natural 
de concessió de l'ajut, però es pot incloure en el 
projecte la despesa feta durant el darrer 
quadrimestre de l'any anterior a la seva 
concessió, sempre que estigui inequívocament 
vinculada a l'activitat subvencionada. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8365/1840886.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7877/1743732.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7877/1743732.pdf
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• La subvenció mínima per projecte s'estableix en 
400,00 euros i no s’admetran les sol·licituds de 
subvenció d'un import inferior a 400,00 euros o 
que continguin un pressupost del projecte 
inferior als 800,00 euros. 

 

• No es consideren despeses subvencionables les 
despeses de promoció. 

 

• En el moment de presentar la sol·licitud cal 
aportar una declaració responsable que es 
tracta d'una primera edició o d'una reedició de 
títols l'edició anterior dels quals data de més de 
10 anys. 

 

• Caldrà lliurar dos exemplars de l'obra 
subvencionada. Aquest lliurament s'ha de fer, 
com a màxim, dins el primer semestre de l'any 
posterior a l'any de concessió de la subvenció.  

 

• Les entitats beneficiàries han d'incloure el 
logotip del Departament de Cultura i l'expressió 
“amb el suport del Departament de Cultura” en 
tot el material promocional i en cada exemplar 
del llibre o del fonograma subvencionat. 

 
Criteris de valoració  

• L'interès cultural o de referència del projecte, 
tenint en compte la seva qualitat científica, 
literària o artística i l'univers al qual s'adreça 
(fins a 4 punts).  

• El tractament de temàtiques poc difoses sobre 
aspectes de la cultura popular i tradicional 
catalana i el patrimoni etnològic de Catalunya 
(fins a 3 punts).  

• Finançament previst al marge de l'Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 0,5 punts): 

• Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, igual o superior a un 80% del 
seu cost (0,5 punts).  

• Projectes amb finançament, al marge de l'ajut 
sol·licitat a l'OSIC, entre el 60 i menys del 80% 
del seu cost (0,25 punts).  

• La trajectòria editorial o fonogràfica del 
sol·licitant en l'àmbit de les activitats objecte de 
la subvenció (fins a 0,5 punts).  

• Currículum de l'autor o autora, de l'intèrpret i de 
les altres persones amb responsabilitat en 
l'edició (fins a 1 punt).  

• El pla de comercialització i difusió del llibre o 
fonogrames (fins a 1 punt). 

 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
El període per presentar les sol·licituds del 16 de 
març al 12 d'abril de 2021 (ambdós inclosos). 
 
Com podem presentar la sol·licitud? 
Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits 
associats al procediment de concessió dels ajuts i la 
seva justificació s'han de fer només per mitjans 
telemàtics. 
 
A través del formulari normalitzat de sol·licitud del 
portal Tràmits del Departament de Cultura. 
A l’apartat “Documentació relacionada” es pot 
accedir als models del projecte d'activitat i al del 
pressupost-liquidació complet i detallat. 
  
Recordeu que... 
Des del Servei de Subvencions de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya us oferim un assessorament 
personalitzat i una tramitació integral de totes les 
vostres sol·licituds de subvencions i ajuts.  
Per accedir al servei, podeu enviar un correu 
electrònic a ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 
688 130. 
 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CLT041SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-per-a-la-produccio-i-ledicio-de-llibres-i-fonogrames-relacionats-amb-la-cultura-popular-i-tradicional%3Fcategory%3D73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-i-ledicio-de-llibres-i-fonogrames-relacionats-amb-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

