
    

    

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FOMENT LLENGUA CATALANA 
Generalitat de Catalunya  

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimecres, 22 de juny de 2022 

Convocatòria de subvencions per a projectes 
d’entitats sense ànim de lucre per al foment de la 
llengua catalana a Catalunya per a l’any 2022 
 
Quines activitats es poden presentar? 
L'objecte d'aquestes subvencions és promoure 
actuacions específiques per fomentar l´ús de la 
llengua catalana a Catalunya: 

• Actuacions que afavoreixin la presència i l'ús de 
la llengua catalana, preferentment en els àmbits 
laboral i empresarial, tecnològic, cultural, 
esportiu i del lleure. 

• Actuacions que afavoreixin l'ús de la llengua 
catalana: accions de sensibilització, grups i 
tallers de conversa, parelles lingüístiques. 

• Jornades i sessions sobre la llengua catalana. 

• Premis i reconeixements a actuacions 
vinculades al foment de l'ús i la qualitat de la 
llengua catalana. 

 
Quines activitats estan excloses? 
Queden exclosos d'aquesta convocatòria els 
projectes que tenen com a objecte:  
a) L'edició de llibres, revistes i butlletins en 

qualsevol format.  
b) L'organització d'espectacles musicals i teatrals, i 

activitats culturals similars.  
c) 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. Actuacions que afavoreixen 

la presència i l'ús de la llengua catalana. (fins a 
3 punts).  

b) Qualitat del projecte: (fins a 5 punts): 
c) Impacte (fins a 2 punts): 
 
Quin és el període per presentar les sol·licituds? 

El període per presentar les sol·licituds és del 28 de 
juny al 14 de juliol del 2022 (a les 14:00h). 
 

Cal tenir en compte que: 

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

• S'hauran d'inadmetre les sol·licituds de 
subvenció d'aquells projectes que tinguin un cost 
total inferior a 800 euros. 

• Les actuacions presentades no han de ser 
propostes generalistes sinó projectes específics i 
ben estructurats.   

 
Com podem presentar la sol·licitud? 
La presentació de sol·licituds, els models de la 
documentació a annexar i els altres tràmits associats 
a aquesta subvenció la podreu gestionar a partir del 
28 de juny des d’aquest ENLLAÇ 

 
 

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://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-dentitats-sense-anim-de-lucre-per-al-foment-de-lus-de-la-llengua-catalana-a-Catalunya

