
   

 

103. Subvencions per a la subtitulació en català de 

festivals i mostres audiovisuals a Catalunya (Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural –OSIC- Generalitat de 

Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per promoure la subtitulació en català dels continguts audiovisuals de 

festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya. 

Quantia de la subvenció:  

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables, amb 

un import màxim de 15.000 euros, d'acord amb la disponibilitat pressupostària. 

Despeses subvencionables: 

Es consideren despeses subvencionables les despeses de subtitulació en català 

dels continguts audiovisuals, que inclouen el següent: la traducció, la correcció, 

la inserció, la sincronització i les subtitulacions electròniques. No és 

subvencionable l'import relatiu a l'IVA, sigui susceptible o no de recuperació o 

compensació. 

No són subvencionables les despeses generals o indirectes a què fa referència la 

base general 6.5. 

2. Beneficiaris: 

Empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats públiques o 

privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya, que organitzin festivals o 

mostres audiovisuals a Catalunya. 

 

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

 

Per poder optar a les subvencions, a més a més de complir amb allò que estableix 

la base general 4, s'han de complir els requisits i condicions següents: 

 

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/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/Tercer-Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf


   
a) Les projeccions de la inauguració i de la cloenda s'han de subtitular en 

català, llevat que es tracti d'una obra en versió original en una llengua oficial a 

Catalunya. 

 

b) La difusió del festival o de la mostra ha de ser almenys en català (programa, 

web, catàlegs, xarxes socials, etc.). 

 

c) El festival o la mostra s'ha de dur a terme a Catalunya abans del 31 de 

desembre de l'any natural de concessió de la subvenció, tenint present que les 

despeses subvencionables s'han de fer durant l'any natural de la concessió o 

durant l'any anterior. 

 

d) El festival o la mostra ha de garantir un estàndard tècnic de qualitat, DCP, 

Blu-Ray o equivalent en totes les projeccions de les obres audiovisuals. 

 

4. Documentació a presentar: 

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

Projecte  
 
Pressupost-liquidació  
 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini de sol·licitud: del 23 de juny al 30 d'octubre de 2020. 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    

 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-

00002?category=73da721c-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/LLENGUA/CLT081_SUBTIT_MOSTRES_FESTIVALS_AUDIOV/CLT081_20_Projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLENGUA/CLT081_SUBTIT_MOSTRES_FESTIVALS_AUDIOV/CLT081_20_pressupost-liquidacio.xls
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-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/1417/2020, 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 no competitiva, per a la 
subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya per a l'any 
2020 (ref. BDNS 511218). (DOGC  núm.  8159  publicat el  22/06/2020) 

8. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-
subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-
00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-
subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-
00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875966
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875966
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875966
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875966
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875966
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875966
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-subtitulacio-en-catala-de-festivals-i-mostres-audiovisuals-a-Catalunya-00002?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

