
   

 

124. Subvencions a editorials per a la traducció al 

català o a l'occità d'obres literàries (Oficina de Suport a 

la Iniciativa Cultural- Generalitat de Catalunya-). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvencions per donar suport a propostes de traducció al català o a l'occità 

d'obres literàries escrites originàriament en llengua diferent del castellà. 

Quantia de la subvenció: 

La quantia de la subvenció és del 70% del cost total del projecte, d'acord amb la 

disponibilitat pressupostària. 

Despeses subvencionables: Es consideren despeses subvencionables les 

despeses de traducció i de correcció. 

2. Beneficiaris: 

Empreses editorials (persones físiques o jurídiques) domiciliades en un estat 

membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, quan el 

seu projecte tingui incidència a Catalunya, amb acreditació de distribució i 

comercialització. A Les entitats editorials sense ànim de lucre privades. 

3. Requisits específics per a poder optar a la subvenció de les persones 

sol·licitants:  

Per poder optar a les subvencions, a més dels requisits i les condicions que 

preveu la base general 4, s'han de complir els requisits i les condicions 

següents: 

 Les traduccions d'obres literàries, un cop publicades, han de tenir un mínim de 

75.000 espais. Aquesta condició no s'aplica a les obres poètiques, a les obres 

de teatre ni al còmic. 

http://cultura.gencat.cat/web/.content/osic/05_noticies/Noticies_2019/Docs_noticies_2019/Tercer-Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf


   
 Cada sol·licitant pot presentar un màxim de sis projectes per a aquesta 

modalitat de subvenció. Si es presenta més d'un projecte, cal presentar una 

sol·licitud per a cada projecte. 

 S'ha de fer un tiratge mínim de 500 exemplars. 

 Les retribucions del traductor o de la traductora han de ser com a mínim de 12 

euros per 2.100 espais. 

 Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts que concedeix l'Institut Català de 

les Empreses Culturals per a la mateixa finalitat. 

 Les despeses del projecte s'han de fer durant l'any natural de concessió o 

durant els anys anteriors. En el cas que hi hagi despeses d'anys anteriors, una 

part de la despesa s'ha  d'haver fet durant l'any natural de la convocatòria o 

durant l'any anterior. 

Altres obligacions 

 Editar l'obra subvencionada abans del 30 de setembre de l'any següent a la 

concessió de la subvenció, tenint present que les despeses del projecte 

s'han de fer durant l'any natural de concessió o durant els anys 

anteriors. En el cas que hi hagi despeses d'anys anteriors, una part de la 

despesa s'ha d'haver fet durant l'any natural de la convocatòria o durant l'any 

anterior. 

 Lliurar un exemplar de l'obra subvencionada a la Institució de les Lletres 

Catalanes, abans del 15 d'octubre de l'any següent al de la concessió de la 

subvenció. 

 Vetllar per la qualitat lingüística de les obres subvencionades. La Institució de 

les Lletres Catalanes es reserva el dret a fer-ne un control de qualitat. 

 Fer les accions publicitàries en català si fan una campanya de televisió o de 

ràdio als mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de la 

Xarxa de Comunicació Local per promoure el producte subvencionat. 

 En cas que se subcontracti una persona o entitat vinculada per dur a terme una 

activitat subvencionable, la persona sol·licitant ha de presentar a l’OSIC 

una petició d’autorització prèvia expressa i ha de tenir present que, a l’hora de 

justificar l’ajut, no pot excedir del cost imputat a la sol·licitud per aquest 

concepte. Així mateix, s’ha d’ajustar al punt 6.6 de les bases generals, que fa 

referència a la subcontractació. 

http://cultura.gencat.cat/permalink/6cdfc272-423a-11e8-be35-005056924a59.pdf
http://cultura.gencat.cat/permalink/8ca061bf-4239-11e8-be35-005056924a59.doc
http://cultura.gencat.cat/web/.content/osic/18_normativa/Normativa_2018/Docs_normativa_2018/Text-refos_Bases-generals-OSIC-2018.pdf


   
4.  Documentació a presentar: 

Projecte de l’activitat (2020)   
 
Pressupost/liquidació (2020) cal conservar aquest model durant tota la 
tramitació de l'ajut  

Contracte entre l’empresa editorial i el traductor o la traductora. 

Si s'ha sol·licitat més de 10.000 euros, relació de retribucions dels òrgans de 
direcció o administració. Obligatori per a entitats jurídiques privades (Llei 
Transparència). 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció : fins al 30 d'octubre del 2020. 

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat través de  :    
 
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-
a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-
11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 
 

7. Normativa aplicable:  

Bases generales 

RESOLUCIÓ CLT/508/2020, de 24 de febrer, 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'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions en l'àmbit de les lletres. (DOGC  núm.  8074  publicat el  28/02/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/620/2020, de 28 de febrer, 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 de les lletres per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a editorials per a la 
traducció al català o a l'occità d'obres literàries per a l'any 2020 (ref. BDNS 
498598). (DOGC  núm.  8080  publicat el  09/03/2020) 

8. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-
la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-
a972-000c29052e2c 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-
la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-
a972-000c29052e2c&moda=1 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLETRES/538_traduccio_pl/1350-V03-20_CLT023_projecte.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLETRES/538_traduccio_pl/1350_V02_20_CLT023_pressupost_liquid.xls
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/LLETRES/538_traduccio_pl/1350_V02_20_CLT023_pressupost_liquid.xls
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?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/ES_tercer_text_refos_BG.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869157
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869157
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869157
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869157
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869881
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869881
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869881
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869881
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869881
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869881
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-editorials-per-a-la-traduccio-al-catala-o-a-loccita-dobres-literaries?category=7563a9f2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

