
    

    

SUBVENCIONS DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Direcció General de Política Lingüística 
 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
 

Dimarts,  24 de febrer de 2015  

Convocatòria de subvencions per a iniciatives 
d’entitats sense ànim de lucre adreçades a 
promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.  
(DOGC núm. 6816 Avui, 23 de febrer del 2015) 
 
 
QUIN ÉS L’OBJECTE D’AQUESTA 
CONVOCATÒRIA? 
Promoure actuacions específiques per fomentar l’ús 
de la llengua catalana a Catalunya, preferentment en 
els àmbits següents: 
 
a) Actuacions en l’àmbit laboral i empresarial. 
b) Actuacions en l’àmbit de la joventut i del lleure. 
c) Actuacions que afavoreixin actituds positives en 
relació amb la llengua catalana que en facin 
augmentar l’ús. 
d) Actuacions que promoguin la interacció lingüística 
en català. 
 
QUINES INICIATIVES QUEDEN EXCLOSES? 

a) L’edició de llibres, revistes i butlletins en 
qualsevol format. 

b) L’edició de repertoris de música i de poesia. 
c) L’organització d’espectacles musicals i 

teatrals, i activitats culturals i similars. 
d) L’organització de cursos de català. 

 
QUAN HEM D’EXECUTAR LES ACTUACIONS? 
de l’1 de gener al 31 de desembre del 2015. 
 
ON PODEU TROBAR ELS IMPRESOS DE 
SOL·LICITUD? 
El formulari de sol·licitud i la documentació 
relacionada (projecte d’activitat i pressupost) els 
podreu descarregar i presentar AQUÍ (a partir del 3 
de març). 
 
QUIN ÉS EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE 
SOL·LICITUDS? 
del 3 al 16 de març del 2015 
 
 

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE VALORACIÓ? 
La valoració dels projectes pot assolir una puntuació 
màxima de 10 punts, d’acord amb els criteris 
següents:  
a) Abast del projecte (fins a 2 punts).  
b) Qualitat del projecte: viabilitat i impacte (fins a 6 
punts).  
c) 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. 

 
ON PODEU OBTENIR MÉS INFORMACIÓ? 
 
Consultes relacionades amb el contingut dels 
projectes: 
Servei de Foment de l’Ús del Català 
Direcció General de Política Lingüística 
Telèfon 93 567 10 52 
 
Consultes relacionades amb la gestió de la 
subvenció: 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
Telèfon 93 316 28 47 
 
 
 

http://goo.gl/mu9RZy
http://www.gencat.cat/llengua/subvencions
http://cultura.gencat.cat/osic

