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1. Motius de creació de la OSIC- Finestreta Única de 
Subvencions

El projecte Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural- Finestreta Única de 
Subvencions simplifica i unifica en una finestreta única els diferents 
criteris, les diverses estructures i els diversos canals de tramitació

La finestreta única agilitza, modernitza, simplifica i millora els tràmits que 
fan els ciutadans i els sectors professionals de la cultura en relació amb 
les subvencions per tal de donar-los una millor resposta

Té com a objectius millorar l’eficàcia de les subvencions, optimitzar-ne els 
recursos, i facilitar la seva gestió administrativa

Vol donar resposta a les persones, empreses i entitats sol·licitants d’ajuts, 
que demanden una relació de confiança, simple, àgil amb l’Administració. 
Per això fomenta: 

• La racionalització de les línies de subvenció i de les tramitacions
• La tramitació electrònica
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2. Eixos d’actuació

Millora de l’encaix entre les polítiques culturals i la definició de les línies de 
subvenció
Adaptació a les necessitats dels sol·licitants concretant els perfils
Reducció del temps de les gestions
Actualització dels mecanismes per relacionar-se amb l’administració
Reordenació de les polítiques de foment cultural
Impuls d’una Administració més eficient i més fàcil per al ciutadà
Racionalització d’estructures administratives per tal de treure el màxim 
rendiment dels recursos existents
Simplificació administrativa i documental
Optimització dels recursos humans, econòmics i tecnològics disponibles
Eficiència en la prestació del servei d’ajuts i subvencions

La OSIC- Finestreta Única de Subvencions s’emmarca dins les línies 
d’actuació del Departament de Cultura:
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3. Objectius

Facilitar la informació, la tramitació i la comunicació dels ajuts i subvencions a la 
persona sol·licitant

Aportar una major claredat i transparència a la gestió de les subvencions i ajuts

Actualitzar els mètodes d’adjudicació d’ajuts

Tramitació electrònica com a mecanisme prioritari

Oferir un únic espai per a l’accés a la informació i tràmits de subvencions

Reorganitzar i simplificar les convocatòries d’ajuts i subvencions

Racionalitzar la tramitació interna afavorint la tramitació electrònica

Reduir el temps de tramitació, concessió i pagament de les subvencions
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4. Simplificació

- Oficina de Suport a la Inicitiva Cultural
(una o dues vegades a l’any)

A proposta de les diferents unitats del 
Departament de Cultura

- DG Política Lingüística

- DG Promoció i Cooperació Cultural

- DG Patrimoni Cultural

- Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional

- Institut Català de les Indústries Culturals

- CoNCA

- ILC

Qui convocarà amb l’OSIC-
Finestreta Única

Qui convocava subvencions
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5. Comissions d’Avaluació
L’OSIC compta amb comissions de valoració per a les diferents línies d’ajuts que 
convoca. 
Aquestes comissions tenen com a funció informar sobre les sol·licituds d’ajuts de 
procediments de concurrència competitiva. 
Les comissions de valoració estan formades per:

Un tècnic especialista del Departament de Cultura
Dues persones externes al sector públic de la Generalitat. En el cas d’ajuts a 
la promoció, difusió i projecció de la creació artística una serà proposada pel 
plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), i en el cas de 
promoció de les lletres catalanes una serà proposada per la Institució de les 
Lletres Catalanes (ILLC)
En els casos d’ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística i 
de promoció de les lletres catalanes, s’hi afegirà una persona externa al 
sector públic de la Generalitat a proposta del Plenari del CoNCA i de la Junta 
de Govern de la ILLC.
Un tècnic de l’OSIC amb veu i sense vot.

El  nom dels membres de les comissions de valoració que faran els informes 
sobre les sol·licituds que es rebin seran públics des del primer moment . 
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6. Tramitació electrònica

L’OSIC aposta per la modernitat, la claredat i l’agilitat en la relació entre els ciutadans 
i l’Administració en la gestió de les subvencions de l’àmbit de la cultura. 

Per tal d’incidir en aquesta línia, l’Oficina incorpora la tramitació electrònica com a 
mecanisme de tramitació prioritària.

El Departament de Cultura s’ha constituït com a entitat de registre col·laboradora de 
CATCert per a l’emissió de certificats electrònics per a ciutadans 

Les persones sol·licitants de subvencions es poden adreçar presencialment al registre 
del Palau Marc o als registres dels serveis territorials per demanar el certificat que els 
permetrà fer totes les gestions electrònicament i sense cap més desplaçament. 

Es seguiran els estàndards actuals de la Generalitat en temes de tramitació
electrònica, això vol dir utilitzar la Oficina Virtual de Tràmits (OVT), i s’incorpora la 
possibilitat d’adjuntar documentació en format electrònic.
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7. Estalvi

La posada en funcionament de la Finestreta Única de Subvencions 
comporta:

Un estalvi directe en la gestió dels ajuts culturals:

2,1 milions euros

Una reducció del cost per expedient: 

346 euros    169 euros
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8. Evolució del pressupost dels ajuts 
(inclou totes les entitats adscrites al Departament de Cultura)

121.596.188,29
115.172.178,32

117.624.606,30

Pressupost dels ajuts

2010
2011
2012
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9. Configuració de la OSIC- FUS. Passos a seguir per 
demanar un ajut (1):
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9. Configuració de la FUS. Passos a seguir per 
demanar un ajut (2):
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9. Configuració de la FUS. Passos a seguir per 
demanar un ajut (3):
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9. Configuració de la FUS. Passos a seguir per 
demanar un ajut (4):
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9. Configuració de la FUS. Passos a seguir per 
demanar un ajut (5):
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9. Configuració de la FUS. Passos a seguir per 
demanar un ajut (6):
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10. Línies d’ajuts 

La Finestreta Única de Subvencions gestionarà les línies d’ajuts següents:

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Foment de l'us de la llengua catalana en l'àmbit empresarial

Foment de l'us de la llengua catalana en diversos àmbits

Projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió. Projectes interdisciplinaris i/o de 
noves tendències amb base arts visuals

Projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió. Projectes interdisciplinaris i/o de 
noves tendències amb base expressió teatral

Projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió. Projectes interdisciplinaris i/o de 
noves tendències amb base circ

Projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió. Projectes interdisciplinaris i/o de 
noves tendències amb base dansa i arts en moviment

Projectes artístics professionals de formació, producció, exhibició i difusió. Projectes multidisciplinaris i/o de 
noves tendències amb base llenguatge musical

Projectes estables de suport als professionals dels sectors per a promoure noves tendències i 
interdisciplinarietat en activitats que afavoreixen i difonen la creació artística i cultural …

Millora professional dels associats i/o col·legiats i professionals per tal de promoure noves tendències 
artístiques o les interdisciplinàries

Suport a la programació estable d'activitats culturals de caràcter professional
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10. Línies d’ajuts

Activitats de promoció i difusió de la literatura en català: organització de jornades i cicles de conferències, de 
festivals i espectacles literaris, de rutes literàries i altres accions sobre el patrimoni literari

Creació o renovació de pàgines web i altres recursos on-line sobre literatura catalana

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 Doblatge i subtitulació de pel·lícules en llengua catalana

Traducció al català d'obres literàries en altres llengües

Traducció a l'occità d'obres literàries en català

Beques, per col·laborar en diversos programes del Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya

Subvencions destinades al funcionament i activitats dels museus de Catalunya

Beques per a realizació pràctiques relacionades diversos processos de conservació-restauració de béns 
culturals mobles

Subvencions per a l'elaboració d'instruments de descripció de fons documentals que formin part del patrimoni 
documental de Catalanya, custodiats en arxiu

Subvencions destinades a la conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del 
patrimoni cultural català

Suport per el disseny i la implantació d'un sistema de gestió documental

Edició obres literàries especial interès cultural llengua original catalana o occitana. Inclou producció i edició de 
títols individuals o de col·leccions d’obres de literatura en forma de llibre o altres suports

Traducció al català d’obres literàries d’especial relleu en altres llengües

Creació d’obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i les modalitats inclosos els textos teatrals i 
els guions audiovisuals, tant d’autors consagrats com de nous creadors
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10. Línies d’ajuts

Subvencions destinades a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives21

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22 Producció d'espectacles inèdits d'arrel tradicional (dansa, música, cant coral i teatre) i l'organització d'exposicions 
relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana

Activitats culturals relacionades cultura popular i tradicional i l'associacionisme, de caràcter ordinàri/recurrent 
realitzades durant l'any anterior, o extraordinàries/singulars a realitzar l'any de la convocatòria 

Activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana 

Beques per a treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de Catalunya

Beques formació i perfeccionament creadors i intèrprets mitjançant participació en cursos i activitats formatives 
especialitzades

Subvencions biennals destinades a intervencions arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes 
d'investigació

Investigació sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana

Subvencions destinades a programes de col·laboració entre museus i/o col·leccions

Subvencions destinades a l'execució d'obres i l'adquisició d'equipaments per a museus

Suport per a contribuir a la preservació i conservació dels béns integrants del patrimoni documental de Catalunya

Subvencions biennals execució obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural

Beques projectes de recerca, investigació, experimentació i/o creació, que afavoreixi el coneixement i el 
desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, ….
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47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

Subvencions en règim transitori, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics.

Subvencions, en règim transitori, per a la producció de llargmetratges cinematogràfics.

Subvencions en règim transitori per afavorir el rendiment industrial derivat de l’explotació i difusió de 
llargmetratges cinematogràfics i produccions audiovisuals de gran format.

Subvencions per a activitats de difusió i  promoció del sector de les arts visuals de caràcter professional a 
Catalunya.

Subvencions per col·laborar amb les galeries d’art de Catalunya per a l’adquisició i/o millora d’equipament 
tecnològic.

Subvencions per a cobrir le despeses de desplaçaments de Companyies Catalanes per a representacions dels 
seus espectacles per a  públic familiar  a les Illes Balears

Subvencionsper a l'enregistrament d'obres de teatre en format televisiu per a la generació de nous públics.

Subvencions, mitjançant convenis triennals de col·laboració amb companyies, empreses de producció teatral i de 
circ i empreses gestores de sales de teatre amb producció pròpia.

Subvencions per a la promoció del sector del teatre i del circ de caràcter professional a Catalunya.

Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament de teatres de Barcelona

Subvencions per a col·laborar amb sales privades de teatre per a la programació o explotació d'activitats teatrals 
i de circ de caràcter professional.

Subvencions a produccions de teatre i de circ per a un muntatge en concret

Subvencions a companyies, empreses de producció teatral i de circ i empreses gestores de sales de teatre amb 
producció pròpia.

Subvencions per a la millora d'infraestructura i/o equipament per a empreses de teatre i circ.

10. Línies d’ajuts



21

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

Ajuts a projectes i plans editorials íntegres o segmentats, que tinguin una temporalitat definida, que siguin 
econòmicament identificables i diferenciables dins l'activitat de l'empresa, i adreçats a la producció
tradicional o digital de productes editori

Subvencions per a l'accés de les sales d'exhibició cinematogràfica independents a còpies de pel·lícules 
comunitàries europees i iberoamericanes i per a la seva modernització tecnològica.

Subvencions per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments audiovisuals, així com per a la seva promoció i 
difusió.

Subvencions per a la producció de sèries i llargmetratges d'animació destinats a ser emesos per televisió

Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals.

Subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció i animació amb alta capacitat d’exhibició i 
difusió.

Subvencions per a la producció de projectes televisius de ficció amb alta capacitat d’exhibició i difusió.

Subvencions per a la producció de curtmetratges cinematogràfics sobre projecte.

Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics de ficció i animació que tinguin mèrits artístics 
i culturals.

Subvencions per a la producció de llargmetratges cinematogràfics documentals que tinguin mèrits artístics i 
culturals

Subvencions a empreses de producció independents per a la realització de documentals destinats a ser emesos 
per televisió.

Subvencions a empreses de producció independents, per a la realització de llargmetratges televisius de ficció, 
destinats a ser emesos per televisió.

10. Línies d’ajuts
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73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

Subvencions per a la programació i organització d'activitats de música en viu de caràcter professional.

Subvencions a festivals estratègics de música en viu.

Subvencions a empreses i entitats culturals per a l’assistència i la participació en fires, festivals i mercats 
internacionals

Subvencions per a projectes de les empreses discogràfiques catalanes.

Subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables de Catalunya.

Subvencions per a l’edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural i/o 
patrimonial

Subvencions a la producció editorial en català i en occità i per a l’edició de partitures de compositors/es 
catalans/es

Subvencions a la producció editorial en llengua catalana o occitana i a l’edició de partitures d’especial interès 
cultural.

Préstecs per a inversions d’empreses i entitats culturals

Ajuts en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions a la distribució d’obres audiovisuals.

Subvencions per abaratir el cost de les despeses financeres derivades de l'obtenció d'avals i préstecs en les 
condicions establertes mitjançant conveni entre l'ICIC i determinades entitats financeres.

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes culturals

Ajuts en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles a 
Catalunya.

10. Línies d’ajuts
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75

74

Subvencions extraordinàries per a la producció de llargmetratges cinematogràfics .

Subvencions extraordinàries per afavorir l’explotació i difusió de llargmetratges cinematogràfics i 
produccions audiovisuals de gran format.

10. Línies d’ajuts
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11. Atenció al ciutadà

Totes les consultes seran ateses mitjançant:

• Un servei d’atenció telefònica directa (93.316.28.47)

• Una bústia de correu electrònic (osic@gencat.cat)



www.gencat.cat


