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L’Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels 
Centres d’Estudis de Parla Catalana obre la XI 
Convocatòria de subvencions a centres d’estudis 
locals i comarcals destinades a l’edició de publica-
cions periòdiques i d’obres de recerca en l’àmbit 
humanístic.

1. LÍNIES A SUBVENCIONAR
Poden optar a aquestes bases els centres 
d’estudis locals i comarcals que no depenguin de 
cap òrgan de l’Administració local o general, domi-
ciliats als territoris de parla catalana, que projectin 
efectuar edicions en l’àmbit humanístic i reuneixin 
les condicions que exigeixen les bases generals 
(vegeu www.irmu.org). 
Es consideren objecte de subvenció preferent:
- Revistes de recerca científica d’àmbit local i 
comarcal (mínim 48 pàgines)
- Revistes de divulgació cultural d’àmbit local  i 
comarcal (mínim 24 pàgines)
- Monografies (mínim 48 pàgines)
Només poden acollir-se a aquesta convocatòria 
les obres editades entre gener i desembre de 
2016.

2. DOTACIÓ DELS AJUTS
La quantia de cada ajut serà:
- D’un màxim de 500 €, en el cas de les publica-
cions de divulgació cultural.
- D’un màxim de 1.500 €, en el cas de les monogra-
fies i les revistes de recerca científica.
No es podrà presentar més d’una sol·licitud per 
centre.

3. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ
La documentació sol·licitada juntament amb 
l’annex a aquesta convocatòria ha de ser obliga-
tòriament enviada per correu electrònic a l’adreça 
nuria@irmu.org i per correu ordinari a la seu de 
l’Institut Ramon Muntaner, Mas de la Coixa, Roton-
da Eix de l’Ebre N-420 s/n, Móra la Nova 43770, 
Ribera d’Ebre. No s’admetran sol·licituds amb data 
d’admissió de correus posterior al termini de la 
convocatòria.
El termini de presentació de les sol·licituds és el 
9 d’octubre de 2015.

4. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Caldrà presentar la documentació següent:
- Formulari de sol·licitud amb declaració de l’entitat 
sol·licitant que s’ha presentat la documentació i 
que s’accepten les condicions, requisits i compati-
bilitat establerts a les bases.
- Fitxes que podreu trobar a les bases generals.
- Memòria d’activitats corresponent a l’exercici 
anterior.
- Un pressupost total de l’edició objecte de l’ajut, 
que inclogui globalment o desglossada els 
següents conceptes:
 · Cost del disseny 
 · Cost de la maquetació
 · Cost de la impressió
 · Cost de la correcció
 · Cost de l’ enquadernació

Qualsevol variació del pressupost final respecte 
l’inicial repercutirà en l’ajut concedit.

- Preu final de venda al públic.
- Breu memòria explicativa de les característiques 
de l’obra (sumari i breu resum dels continguts) 
currículum del responsable de l’edició i dades de 
contacte i del sistema de distribució a utilitzar per 
a la difusió del llibre.
- En cas de ser el número 0 d’una publicació 
s’hauran de presentar els textos que integraran la 
revista. 
- Certificat que acrediti que l’entitat està inscrita a 
l’organisme administratiu competent.*
- Fotocòpia del NIF*
- Presentació del número anterior de la revista*
- Llista de les publicacions editades els darrers tres 
anys, o en preparació, realitzades per l’entitat 
sol·licitant.*

* La documentació requerida en els apartats 
marcats amb asterisc no serà necessària si el 
centre ja ha rebut un ajut en anteriors convoca-
tòries.

5. RESOLUCIÓ
La segona quinzena del mes de gener de 2016.


