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ALTRES SUBJECTES EMISSORS
INSTITUT RAMON LLULL
RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2021, per la qual es modifica la dotació pressupostària de la 2a convocatòria
de l’any 2021 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció
d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) (ref.
BDNS 558256).
FETS

1. El Consorci de l'Institut Ramon Llull (en endavant, l'Institut Ramon Llull) té com a finalitat la projecció i
difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus
objectius, l'Institut Ramon Llull donarà suport a les polítiques de relacions exteriors en l'àmbit cultural de les
institucions consorciades.

2. Per acords del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull de dates 16 de desembre de 2020 i 29 de gener
de 2021 s'aproven les modificacions de les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la
traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat
aranesa).

3. Per resolució de data 29 de gener de 2021 (DOGC núm. 8334, de 5 de febrer de 2021) es dona publicitat als
acords del Consell de Direcció de dates 16 de desembre de 2020 i 29 de gener de 2021 pels quals es
modifiquen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a la traducció d'obres literàries i de
pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

4. Per resolució de data 16 d'abril de 2021 (DOGC núm. 8393, de 23 d'abril de 2021) s'obre la 2a convocatòria
de l'any 2021 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció
d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa).

5. Al punt segon d'aquesta resolució s'estableix que la convocatòria té una dotació màxima de 65.000,00
euros, que es distribueix en les anualitats següents:

Un import màxim de 32.500,00 euros amb càrrec al pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2021, que
disposa de crèdit adequat i suficient, i amb càrrec a les partides següents:
D/005/104/ 470.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ - A empreses privades 6.500,00 €
D/005/104/ 490.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ - A l'exterior

26.000,00 €

I un import màxim de 32.500,00 euros amb càrrec al pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2022,
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient, i amb càrrec a les partides següents:

D/005/104/ 470.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ - A empreses privades 6.500,00 €
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D/005/104/ 490.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ - A l'exterior

26.000,00 €

En el punt segon també s'estableix que la dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i
de la disponibilitat pressupostària.

6. Atès el nombre de sol·licituds presentades i l'elevat import subvencionable de totes elles, la directora de
l'Àrea de Literatura i Pensament de l'Institut Ramon Llull, en data 7 de juliol de 2021, emet un informe en el
qual manifesta la necessitat de modificar la dotació pressupostària prevista per a aquesta convocatòria en el
sentit d'incrementar-la en QUARANTA MIL EUROS (40.000,00 €).
Aquest increment es distribuirà en les anualitats següents:
Un import màxim de 20.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2021, que
disposa de crèdit adequat i suficient, i amb càrrec a les partides següents:

D/005/104/ 470.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ – A empreses privades 5.000,00 €
D/005/104/ 490.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ - A l'exterior

15.000,00 €

Un import màxim de 20.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2022,
condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, i amb càrrec a les partides següents:

D/005/104/ 470.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ – A empreses privades 5.000,00 €
D/005/104/ 490.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ - A l'exterior

15.000,00 €

Fent ús de les competències que em són conferides en matèria d'atorgament de subvencions per l'article
13.2.e) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull.

RESOLC:

Modificar la dotació pressupostària de la 2a convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua
catalana i occitana (en la seva varietat aranesa), que queda fixada en CENT CINC MIL EUROS (105.000,00 €).
Aquest increment es distribuirà en les anualitats següents:
Un import màxim de CINQUANTA- DOS MIL CINC-CENTS EUROS (52.500, 00 euros) amb càrrec al pressupost
de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2021, que disposa de crèdit adequat i suficient, i amb càrrec a les partides
següents:

D/005/104/ 470.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ – A empreses privades 11.500,00 €
D/005/104/ 490.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ - A l'exterior

41.000,00 €

Un import màxim de CINQUANTA- DOS MIL CINC-CENTS EUROS (52.500, 00 euros) amb càrrec al pressupost
de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2022, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient, i amb càrrec a
les partides següents:
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D/005/104/ 470.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ – A empreses privades 11.500,00 €
D/005/104/ 490.000174 LITERATURA - TRADUCCIÓ - A l'exterior

41.000,00 €

Barcelona, 9 de juliol de 2021

Francesc Serés Guillén
Director

(21.190.088)
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