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CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL 
SUPORT A L'ORGANITZACIÓ I CELEBRACIÓ DE 
PREMIS I CONCURSOS CULTURALS (CLT500)  
 

CONVOCATÒRIA 
BASES ESPECÍFIQUES 
 
 
Quin és l’objecte d’aquestes subvencions?  

• L'objecte d'aquestes bases és la concessió de 
subvencions per contribuir econòmicament 
durant un període biennal a l'organització i 
celebració d'un premi o concurs en els àmbits de 
les lletres, la cultura popular i l'etnologia, la 
llengua, el patrimoni cultural, les humanitats i les 
ciències socials, inclòs també el que tingui 
caràcter multidisciplinari.  

• S'exclouen de l'objecte d'aquestes bases:  

− Els premis i concursos l'organització i 
celebració dels quals tingui un pressupost 
superior a 100.000,00 euros.  

− Els premis i concursos amb participació 
restringida, és a dir, aquells que vagin 
adreçats únicament als socis de l'entitat 
sol·licitant.  

− Els certàmens escolars. 
 
Quins requisits cal complir? 

• La celebració del premi o concurs s'ha de dur a 
terme a Catalunya. En el cas de premis o 
concursos literaris o de caràcter multidisciplinari, 
s'ha de dur a terme dins del domini lingüístic 
català o occità i el premi o concurs ha d'estar 
obert a persones amb residència a Catalunya.  

• L'acte d'entrega del premi o concurs s'ha de fer 
de manera presencial, tret que es justifiqui la 
realització exclusivament o parcialment en línia 
per causa de força major.  

• Cal fer servir el català o l'occità com a llengua 
vehicular dels actes de celebració del premi o 
concurs, així com en les activitats de difusió, 
comunicació i publicitat.  

• El contingut o la redacció de l'obra, dels treballs 
o iniciatives participants en els premis o 

concursos ha de ser, com a mínim, en llengua 
catalana o occitana.  

• El premi o concurs s'ha de celebrar durant l'any 
de concessió de la subvenció.  

• Les despeses s'han de realitzar en el període 
comprès entre el darrer trimestre de l'any 
anterior al de la concessió de la subvenció i el 
30 de juny del segon any del bienni objecte de la 
convocatòria de subvencions.  
 

Quines despeses són subvencionables? 

• Les retribucions dels treballadors que participin 
en l'organització o celebració dels premis o 
concursos, així com la contractació de serveis 
externs per a la mateixa activitat, inclosa la 
remuneració dels jurats.  

• La compra de material fungible.  

• El lloguer de l'espai on es celebri el premi o 
concurs, sempre que no sigui un espai del qual 
és titular o en disposa d'un dret d'ús per a altres 
finalitats.  

• El lloguer d'equipament, maquinària i mobiliari, si 
no són propis.  

• Les activitats complementàries que tinguin 
relació directa amb el premi o concurs, com 
tallers, xerrades, conferències, presentacions 
públiques, etc.  

• Les activitats de difusió, comunicació i publicitat. 

• Les despeses de desplaçament i allotjament 

− Amb un màxim de 120 euros per persona i 
dia) i manutenció (amb un màxim de 38 
euros per persona i dia) de les persones 
ponents, presentadores i membres del jurat 
que participin directament en el premi o 
concurs.  

− Respecte a les persones de l'entitat 
sol·licitant que hi participin, s'accepten 
aquestes despeses d'un màxim de dues 
persones.  

− En les despeses de desplaçament, en cap 
cas s'accepten els bitllets de classes 
preferents. En el cas de desplaçaments en 
vehicle, s'accepta una despesa de 0,30 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=925303
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=924407
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euros per quilòmetre i el cost dels peatges 
de les persones participants esmentades.  

− La benzina està inclosa en el preu del 
quilometratge.  

• Les despeses d'edició de l'obra guanyadora en 
el supòsit de premis o concursos literaris o 
d'obres de l'àmbit humanístic, sempre que 
l'edició sigui a càrrec del sol·licitant. En cas de 
coedició, només és subvencionable la part de la 
despesa que assumeix l'entitat sol·licitant.  

• Les despeses derivades de la retransmissió en 
directe i de la gravació i difusió per xarxes 
socials de l'acte d'entrega dels premis, així com 
les relatives a la seva accessibilitat (com per 
exemple la subtitulació, la llengua de signes i 
l'audiodescripció).  

• Les despeses derivades de fer que l'acte 
presencial d'entrega del premi sigui accessible a 
tots els públics.  

• Es poden imputar despeses indirectes o 
generals. 

 
Quina és la quantia de la subvenció? 

• La quantia de la subvenció és com a màxim el 
70% de les despeses subvencionables. 

• El pagament de la subvenció es tramita de la 
manera següent:  

− Es paga una bestreta del 80% de l'import 
total concedit a partir de la concessió de la 
subvenció.  

− A partir del segon any del bienni objecte de 
la convocatòria es paga el 20% restant del 
total de l'import concedit un cop s'hagi 
justificat adequadament l'execució de 
l'activitat subvencionada. 

− En cas que durant el primer any del bienni 
es finalitzi i es justifiqui la totalitat de 
l'activitat subvencionada, igualment el segon 
pagament no s'efectuarà fins a l'anualitat 
corresponent. 

 
 
 
 

Quin són els criteris de valoració? 

• Impacte del premi o concurs en la ciutadania 
(fins a 2 punts). Es valora: 

− Impacte en la ciutadania del territori on es 
celebra el premi o concurs o en els 
seguidors o participants en les xarxes 
socials de l'esdeveniment (fins a 1 punt). 

− Assistència als actes i a les activitats del 
premi o concurs oberta a la ciutadania o als 
seguidors en els canals digitals de les 
entitats sol·licitants (fins a 1 punt).  

• Trajectòria del premi o concurs (fins a 2 punts). 
Es tenen en consideració aspectes com 
l'evolució en la qualitat artística, literària o 
científica de les obres o iniciatives premiades o 
participants, o la innovació, puntuats a partir de 
les edicions anteriors dels premis o concursos. 
La puntuació de 2 punts s'atorga als premis o 
concursos amb més importància per la seva 
trajectòria, i la resta es pondera a partir 
d'aquesta.  

• Experiència dels responsables de l'organització 
del premi o concurs i la participació i experiència 
d'altres professionals de l'àmbit del premi o 
concurs objecte de la subvenció (fins a 1 punt).  

• Viabilitat del premi o concurs (fins a 3 punts). Es 
valora:  

− Adequació del pressupost als recursos 
necessaris per dur a terme el premi o 
concurs (fins a 2 punts). La puntuació de 2 
punts s'atorga al projecte amb millor 
adequació del pressupost als recursos 
necessaris per dur-lo a terme i la resta es 
pondera a partir d'aquesta.  

− Grau de finançament previst al marge de la 
subvenció de l'Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural (fins a 1 punt). La 
puntuació d'1 punt s'atorga al projecte que 
ha sol·licitat menys finançament a l'Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural i la resta es 
pondera a partir d'aquesta.  
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• Campanya de promoció, difusió i màrqueting i el 
seu impacte (fins a 2 punts).  

− Retransmissió o difusió de l'acte d'entrega 
dels premis per canals de comunicació amb 
impacte significatiu (1 punt).  

− Altres sistemes de difusió del premi o 
concurs (1 punt). 

 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 
El període per presentar les sol·licituds és del 14 
d'abril al 3 de maig del 2022.  
El dia 3 de maig es poden presentar les sol·licituds 
fins a les 14 hores. 
 
Com podem presentar la sol·licitud? 
Al formulari de sol·licitud, cal adjuntar la següent 
documentació: 

− Projecte d’activitat 

− Pressupost 

− Declaració responsable de l’ús del català o 
occità. 

 
Com s’ha de justificar? 
El compte justificatiu s'ha de presentar abans del 31 
de gener següent al segon any del bienni objecte de 
la convocatòria. 
 
 
 
---------------------------------------------- 
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=CLT500SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fcultura.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-per-al-suport-a-lorganitzacio-i-celebracio-de-premis-i-concursos-culturals-CLT500%3Fcategory%3D73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/Foment-de-la-cultura/CLT500-2022_Projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/Foment-de-la-cultura/CLT500-2022_Pressupost-liquidacio.xls
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/Foment-de-la-cultura/CLT500_declaracio.doc

