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Àrea de Públics 
Dimarts, 21 de febrer de 2023

Subvencions per a 
projectes de 
pòdcasts culturals i 
ficció narrativa
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Objecte

• Incentivar la creació de nous pòdcasts culturals i ficció narrativa de qualitat en català 
i/o occità, així com donar suport a projectes creats prèviament (nova creació i noves 
temporades)

• Contribuir a la professionalització del sector (adquisició de material tècnic)

Àmbits

• Culturals: audiovisual, arts visuals, arts escèniques, música, llibre, videojoc, així com 
la relació de l'art i la cultura amb la tecnologia i la innovació

• Ficció narrativa (no audiollibres)
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Principals novetats bases 2023

• Quantia de la subvenció d'un màxim del 80% de la despesa en el cas de pòdcast de 
temàtica cultural, i d'un 100% quan es tracti d’un pòdcast de ficció narrativa.

• S'amplia la quantia subvencionable, tant de pòdcasts culturals com de ficció 
narrativa.

a. Culturals: màxim 8.000€/temporada, un màxim de 500€/episodi. 
(anteriorment 7.000€/temporada, un màxim de 300€/episodi).

b. Ficció narrativa: màxim 12.000€/temporada, un màxim de 1.500€/episodi.
(anteriorment 8.000€/temporada, un màxim de 1.000€/episodi).

• Es flexibilitza la durada mínima dels episodis, passant dels 20 als 10 minuts.

• Pels sol·licitants d’una nova temporada, es demanen les dades d’audiència de les 
diferents plataformes en les que s'allotja.

• Per a pòdcasts de nova creació, es demana un capítol pilot d’un mínim de 3 minuts
que ajudi a copsar el plantejament del projecte.
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Nous criteris de valoració

• Qualitat sonora del pòdcast. Fins a un màxim de 10 punts.

• Interès i qualitat del capítol pilot, en cas de ser un pòdcast de nova creació. Fins a 
un màxim de 10 punts.

• Dades d'audiència de les diferents plataformes a on estan allotjats, per a pòdcasts
anteriorment creats que presenten una nova temporada. Fins a un màxim de 10 
punts. 

• S'ha redefinit el punt de la participació de dones amb càrrecs de responsabilitat 
(fins a un màxim de 10 punts). Per obtenir puntuació:
• aquests càrrecs els hauran d'ocupar exclusivament dones. 
• només s'accepten càrrecs compartits amb un o més professionals homes en la 

categoria de guionista i locució. En aquest cas, l'assignació dels punts serà 
proporcional a la seva participació. 
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Altres requisits que es mantenen

• Pòdcast cultural: mínim de 10 episodis/temporada
• Pòdcast ficció narrativa: mínim de 6 episodis/temporada

• Cal publicar tots els episodis durant l'any de concessió de la subvenció (2023)

• Un mateix sol·licitant només pot presentar 2 sol·licituds, una de les quals pot ser 
amb material tècnic

• Els episodis no es poden emetre per ràdio abans d'una setmana d'haver-se publicat 
a les plataformes especialitzades
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Destinataris

- Empreses privades, tant persones físiques com jurídiques
- Entitats privades sense ànim de lucre

No poden optar a aquestes subvencions

• Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les 
entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, els col·legis 
professionals ni els consorcis.

• Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni 
cultural.

• Les entitats participades als seus òrgans de govern o al seu capital per entitats 
bancàries.

• Les entitats que gestionen o són titulars dels equipaments escènics i musicals que 
preveu l’article 7.1 del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic 
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC núm. 7300, de 2.2.2017).
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Despeses subvencionables

1. Material tècnic: micròfons, taula de mescles, auriculars, programari, targeta de so, 
accessoris Material tècnic només subvencionable cada 2 anys

2. Realització del pòdcast:
• Direcció, guió i escaleta, i producció del pòdcast
• Contractació del personal laboral exclusivament per realitzar el pòdcast (no 

són subvencionables les despeses de transport, allotjament ni manutenció)
• Lloguer de l'estudi o espai de gravació del pòdcast
• Composició musical, pagament de drets de propietat intel·lectual 

o compra d’arxius musicals i d’efectes sonors, també de bancs de sons
• Desplaçament i honoraris dels convidats a participar en episodis concrets
• Allotjament en servidors (hosting)
• Màrqueting i posicionament en cercadors
• Adquisició de drets de propietat intel·lectual d'una obra literària (no audiollibres)
• Contractació de serveis externs

Les despeses esmentades (igual que la publicació dels episodis) s'han de fer durant l'any 
de concessió de la subvenció
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Què cal presentar?

- Memòria del projecte ( model ICEC):
• Informació sobre la temàtica, línia editorial, públic objectiu, periodicitat, 

plataformes de distribució...
• Data prevista d’emissió
• Informació sobre l’equip creatiu i de producció
• Historial de l’empresa o entitat sol·licitant
• Pla de difusió i de màrqueting (molt important per aconseguir visibilitat)
• Dades d’audiència en les diferents plataformes (pòdcast nova temporada)
• Participació de joves d’entre 18 i 30 anys
• Participació dones en càrrecs de responsabilitat
• Etc.

- Pressupost detallat dels ingressos i despeses ( model ICEC i ser "realista")
- Exemplar de 2 guions i 2 escaletes
- Enllaç a un episodi pilot d’un mínim de 3 minuts (pòdcast de nova creació)

Models ICEC a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-
podcasts

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-podcasts
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-podcasts
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Calendari previst

Publicació bases: 6 de febrer
Publicació convocatòria: 20 de febrer
Termini presentació sol·licituds: 21 de febrer – 15 de març
Comissió de valoració: finals de maig
Concessió subvenció: finals juny

Si us plau, no espereu a l'últim dia per presentar els projectes, sempre hi poden haver 
contratemps...
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Convocatòria 2022
Principals dades i resultats
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Principals dades

Projectes presentats: 108
Projectes a comissió: 77
Projectes finalment subvencionats: 63 (després de renúncies o revocacions totals)
Partida pressupostària: 200.000 €
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Exemples de pòdcasts
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FAQS 
Dubtes i preguntes de la tramitació
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Sol·licitud

§ Per on es penja la documentació?
Ø Pàgina web Gencat > Tràmits (dins la línia de podcast)
Ø En enviar el formulari de sol·licitud es crea una àrea privada amb un codi ID

§ Documentació a presentar:
• Formulari de sol·licitud (signar amb certificat digital)

a) Memòria
b) Pressupost
c) 2 guions i 2 escaletes

§ Com s’emplena el pressupost?
o Import de la subvenció al pressupost, memòria i al formulari de sol·licitud
o Import despesa / import subvenció (topall)
o Balanç despeses-ingressos

• Aportació empresa a ingressos

§ Càlcul € per episodi
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Concessió

A partir de la publicació de la proposta de concessió, hi ha un termini de 10 dies per:

1) Reformular el pressupost
§ Documentació a presentar:

• Pressupost reformulat: cal agafar el document de pressupost presentat a 
la sol·licitud i omplir la columna F ("pressupost reformulat").

§ Els imports finals seran els que determinin la justificació, així que 
cal reformular-ho amb sentit.

2) Acceptar o renunciar l'ajut atorgat

§ Un cop publicada la resolució de concessió de l'ajut, es fa el pagament del 80% de 
l'ajut.
• Cal estar al corrent de pagaments amb l’AEAT, ATC i SSGG.
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Justificació

§ Documentació a presentar:
1. Memòria justificativa
2. Pressupost justificatiu (mateix document que el de la sol·licitud/reformulació)
3. Compte justificatiu

§ Com s’emplena el compte justificatiu?
o Llegir instruccions de la pestanya, o comentaris del títol de les columnes
o No modificar el format de l'excel
o Avisos/errors
o Explicació columnes K i L.
o Columna P: seleccionar partida de la despesa

§ Cal justificar el total de la despesa.
• Desviació 20%

§ Per on es penja la documentació?
Ø Pel web de la convocatòria --> botó justificació

• Un cop es justifica correctament, es tramita el pagament del 20% restant de la 
subvenció
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Contacte

Unitat d'Ajuts

Laura Roncero lauraroncero@gencat.cat / 93 316 28 53
Àlex Méndez alex.mendez@gencat.cat / 93 552 91 69

Àrea de Públics

Gilbert Bernadó gilbertbernado@gencat.cat / 93 116 32 63

mailto:lauraroncero@gencat.cat
mailto:alex.mendez@gencat.cat
mailto:gilbertbernado@gencat.cat

