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Disposicions

DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

ORDRE

CMC/78/2009, de 27 de febrer, de modiicació de l’Ordre CLT/437/2005, d’11 de 
novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir el programa d’ajuts a 
la producció editorial en català i al foment de la lectura pública en català i se’n 
regula la tramitació telemàtica.

L’Ordre CLT/437/2005, d’11 de novembre, va aprovar les bases que han de regir el 
programa d’ajuts a la producció editorial en català i al foment de la lectura pública 
en català, i se’n va regular la tramitació telemàtica. Aquesta Ordre va ser modiicada 
per l’Ordre CMC/115/2007, de 3 d’abril.

L’objecte d’aquesta Ordre és, en primer lloc, ampliar el programa d’ajuts a la 
producció editorial en occità. També es modiiquen els criteris de valoració, es 
canvien referències orgàniques per ajustar-les a la nova estructura de la Direcció 
General de Cooperació Cultural prevista en el Decret 136/2008, d’1 de juliol, de 
reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i es redueix 
la documentació que han d’aportar les empreses quan el Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació pot accedir telemàticament a les dades corresponents 
d’acord amb convenis interadministratius.

D’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb 
l’informe previ de la Intervenció Delegada i l’Assessoria Jurídica, i d’acord amb les 
atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Ampliació del programa a l’occità

Per ampliar el programa d’ajuts a la producció editorial en occità, es modiiquen el 
títol de l’Ordre, l’article 1 i les bases 1, 2.1 i 3 de l’annex 1 de l’Ordre CLT/437/2005, 
d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases que han de regir el programa 
d’ajuts a la producció editorial en català i al foment de la lectura pública en català 
i se’n regula la tramitació telemàtica, substituint les referències a “en català” o “en 
llengua catalana” per “en català i en occità”.

Article 2
Modiicacions de referències orgàniques

2.1 Per adequar les referències orgàniques a la nova estructura de la Direcció 
General de Cooperació Cultural, es modiica l’apartat 5.2.5 de la base 5 de l’annex 
1 de l’Ordre CLT/437/2005, d’11 de novembre, substituint la referència a “Àrea de 
Biblioteques. Servei de Cooperació Bibliotecària” per “Subdirecció General de 
Biblioteques. Servei del Sistema Bibliotecari de Catalunya”.

2.2 Així mateix, es modiica la base 7 de l’annex 1, substituint la referència al 
“cap de l’Àrea de Biblioteques” per “ la persona titular de la Subdirecció General 
de Biblioteques”.

Article 3
Modiicació de la base 5 de l’annex 1

3.1 S’afegeix un nou paràgraf al inal de l’apartat 5.1 de la base 5 de l’annex 1 
de l’Ordre CLT/437/2005, d’11 de novembre, amb la redacció següent:

“No cal aportar el DNI ni el NIF de les persones físiques si s’autoritza a l’òrgan 
gestor per consultar les dades d’identitat. Aquesta autorització ha de constar en el 
formulari de sol·licitud.”

3.2 Es modiica l’apartat 5.2.4 de la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre CLT/437/2005, 
d’11 de novembre, que queda redactat de la manera següent:
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“5.2.4 Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les obligacions 
tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Estat així com de les obligacions 
amb la Seguretat Social, inclosa en el formulari de sol·licitud.

”Si la persona sol·licitant no té la seva residència iscal en el territori espanyol, 
cal presentar un certiicat de residència iscal emès per les autoritats competents 
del seu país de residència.”

3.3 S’afegeix un nou apartat a la base 5.2 de l’annex 1 de l’Ordre CLT/437/2005, 
d’11 de novembre, que passa a ser l’apartat 5.2.6:

“5.2.6 En cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones, 
memòria que indiqui els mitjans que utilitzen, amb l’acord dels agents socials, per 
prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i 
intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.”

Article 4
Modiicació de la base 7 de l’annex 1

S’afegeix un nou paràgraf a la base 7 de l’annex 1 de l’Ordre CLT/437/2005, d’11 
de novembre, amb el redactat següent:

“L’òrgan gestor ha de comprovar d’oici si l’empresa està al corrent de les obligacions 
tributàries amb la Generalitat i amb l’Estat i amb la Seguretat Social. La signatura 
de la sol·licitud de subvenció implica l’autorització per fer-ne la comprovació.”

Article 5
Modiicació de la base 8 de l’annex 1

Es modiica la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre CLT/437/2005, d’11 de novembre, 
que queda redactada de la manera següent:

“8. Criteris de valoració:
”8.1 Les sol·licituds són valorades tenint en compte la tipologia de les obres i 

d’acord amb l’aplicació de les categories següents:
Categoria 1: Interès cultural o general, que inclou els criteris següents:
a) Obres d’interès general.
b) Obres bàsiques o canòniques de la tradició cultural.
c) Adequació a la demanda i els hàbits lectors de les biblioteques públiques.
d) Atenció especial a les categories d’obres següents: obres de referència, manuals, 

títols o obres d’autors clàssics, títols bàsics dels diferents camps del coneixement i 
obres reconegudes amb premis literaris d’interès general.

”La puntuació màxima és de 10 punts.
”Categoria 2: Nous projectes
”Valoració i impuls de projectes editorials nous d’interès cultural, especialment 

els relacionats amb camps temàtics amb una producció molt deicitària.
”La puntuació màxima és de 5 punts.
”Categoria 3: Qualitat i disponibilitat
”a) Qualitat formal de l’edició i adequació als usos de la biblioteca pública.
”b) Disponibilitat en el mercat d’altres edicions d’un mateix títol o àrea temà-

tica.
”La puntuació màxima és de 5 punts.
”Categoria 4: Polítiques sectorials o transversals de la Generalitat.
”Obres que responen als objectius o polítiques sectorials o transversals de la 

Generalitat següents:
Preservació i conservació del patrimoni cultural i la cultura en general.
Foment de la creativitat.
Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Eradicació de la violència de gènere.
Formació de persones adultes.
Reinserció social.
Suport a les famílies.
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Polítiques de joventut.
Interculturalitat.
Cohesió social.
Desenvolupament sostenible.
No-discriminació per raó de la orientació i identitat sexual.
”La puntuació màxima és de 5 punts.
”8.2 Amb caràcter general es prioritzaran les sol·licituds que facin referència 

a projectes editorials.”

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Aplicació a procediments iniciats

Als procediments de concessió d’ajuts iniciats amb anterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordre se’ls aplica la nova regulació.

DISPOSICIÓ FINAL

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de febrer de 2009

JOAN MANUEL TRESSERRAS I GAJU

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

(09.056.120)
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