
   

 

102. Subvencions per a projectes d’entitats sense ànim 

de lucre per al foment de l’ús de la llengua catalana a 

Catalunya (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural –

OSIC- Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per promoure actuacions específiques per fomentar la llengua 

catalana a Catalunya. Aquesta línia de subvencions promou les actuacions 

següents: 

a) Actuacions que afavoreixin la presència i l'ús de la llengua catalana, 

preferentment en els àmbits laboral i empresarial, tecnològic, cultural i del 

lleure. 

b) Actuacions que afavoreixin l'ús de la llengua catalana: accions de 

sensibilització, grups i tallers de conversa, parelles lingüístiques. 

c) Jornades i sessions sobre la llengua catalana. 

d) Premis i reconeixements a actuacions vinculades al foment de l'ús i la qualitat 

de la llengua catalana. 

e) Actuacions que contribueixin a fer conèixer l’obra d’Antoni Maria Badia i 

Margarit, en el març de la commemoració del Centenari del seu naixement. 

Aquestes actuacions només seran subvencionables per a la convocatòria del 2020. 

Quantia de la subvenció:  

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

2. Beneficiaris: 

Entitats privades sense finalitat de lucre amb seu a Catalunya. A col·legis 

professionals de Catalunya. A organitzacions empresarials. A organitzacions 

sindicals. A federacions esportives catalanes. 

 

 



   
3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

 

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir els 

requisits i les condicions que estableix la base general 4. 

 

Les persones beneficiàries tenen l'obligació de donar difusió del fet que una part 

dels fons que financen les actuacions subvencionades provenen de cabals que 

atorga la Junta d'Herències de la Generalitat de Catalunya. Aquesta difusió s'ha 

de realitzar en els elements informatius i de difusió de què disposi la persona 

beneficiària o a través de mesures de difusió alternatives, com cartells 

informatius, mentre es duguin a terme les actuacions, o d'altres que garanteixin 

aquesta obligació. 

4. Documentació a presentar: 

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació següent:   

Projecte (2020)  
Pressupost-liquidació (2020)  
Memòria del projecte (expedients 2019)  
Guia per justificar  
 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini de sol·licitud: del 23 de juny al 9 de juliol de 2020. 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    

 

https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

7. Normativa aplicable:  

Bases generals 

RESOLUCIÓ CLT/1299/2020, de 5 de juny, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
de segona modificació de les bases específiques que han de regir la concessió 
de subvencions en l'àmbit del foment de la 
llengua. (DOGC  núm.  8153  publicat el  12/06/2020) 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Tercer-Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLENGUA/503_ENTITATS_US_LLENGUA_CATALANA/CLT001_503-V03-20_Projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLENGUA/503_ENTITATS_US_LLENGUA_CATALANA/CLT001_503_V03_20_pressupost_liquid.xls
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLENGUA/503_ENTITATS_US_LLENGUA_CATALANA/503-V04-19_CLT001_memproj.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Emplenar_i_enviar_a_tramit_form_justif.pdf
https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Tercer-Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875127
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875127
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875127
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875127
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875127


   
RESOLUCIÓ CLT/1418/2020, de 12 de juny, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a 
projectes d'entitats privades sense ànim de lucre per al foment de la llengua 
catalana a Catalunya per a l'any 2020 (ref. BDNS 
511228). (DOGC  núm.  8159  publicat el  22/06/2020) 

8. Altres dades d’interès :  

https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

Tràmit de sol·licitud i de reformulació: 93 554 74 89 

Tràmit de justificació: 93 554 74 88 

Contingut del projecte: 93 567 10 52 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875950
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875950
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875950
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875950
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875950
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875950
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875950
https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.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?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

