ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’URGÈNCIA
Novetats a 05/06/2020
Us adjuntem un recull de les mesures d’urgència destacades i vinculades al
sector cultural que s’han publicat o anunciat entre els dies 30/05 i el 05/06
d’enguany.
Altrament, disposeu d’un històric / repositori on es relacionen les mesures
d’urgència principals amb anterioritat al període d’esment. Hi són en el web del
CoNCA i podeu accedir-hi directament mitjançant el següent link:
http://conca.gencat.cat/web/.content/canal_emergencia/canal_emergencia/histo
ric-mesures-urgencia-2905-1.pdf


RENDA BÀSICA (GENERAL)
 01/06. Ingrés mínim vital (RDL 20/2020). Prestació mensual destinada
a persones en vulnerabilitat econòmica continuada, segons condicions,
d’entre 23 i 65 anys en situació d’atur. Sol·licituds a partir del 15/06 i
efectes econòmic (dret a cobrament) des de l’01/06 (sol·licitud fins el
15/09). Compatible amb altres rendes o ajuts autonòmics i amb un
muntant mínim de 461 euros i màxim de 1.015 euros (a partir d’un
còmput segons la renda familiar). Gestionada per la Tresoreria Gral. de
la Seguretat Social (Govern de l’Estat)
https://boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://revista.seg-social.es/tag/ingreso-minimo-vital/



SUPORT ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL
 04/06. Prestació econòmica d’urgència per a subministraments
basics a professionals de la cultura (DL 21/2020). Destinat a
professionals (compte propi o aliè) de les arts escèniques, arts visuals,
música, audiovisual i d’altres activitats culturals suspeses per la crisis
COVID-19. Correspon a un únic pagament (fins a 1.024,38 euros,
màxim). Generalitat de Catalunya (Dept. de Treball, Afers Socials i
Famílies - Dept. de Cultura)
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https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajut-per-a-personestreballadores-del-sector-cultural
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874337&language=ca_ES
 04/06. Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la

cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme. Termini de
sol·licituds del 05/06 al 22/06. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de
Cultura).
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-aactivitats-relacionades-amb-la-cultura-popular-i-amblassociacionisme?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
 04/06. Subvencions per a l’organització de festivals i trobades

nacionals de cultura popular i tradicional. Termini de sol·licituds del
05/06 al 22/06. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-alorganitzacio-de-festivals-i-trobades-nacionals-de-cultura-popular-itradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
 04/06. Subvencions per a activitats en matèria de formació i de

documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional.
Termini de sol·licituds del 05/06 al 22/06. Generalitat de Catalunya
(OSIC - Dept. de Cultura).
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-aactivitats-en-materia-de-formacio-i-de-documentacio-relacionades-ambla-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972000c29052e2c
 04/06. Subvencions per a la conservació-restauració de béns

mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el
patrimoni immoble. Termini de sol·licituds del 05/06 al 22/06.
Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-laconservacio-restauracio-de-bens-mobles-i-dels-elements-arqueologics-iartistics-integrats-en-el-patrimoni-immoble?category=740af80a-a82c11e3-a972-000c29052e2c
 02/06. Ajuts per a l’acció i la promoció cultural. Per a entitats

privades sense fi de lucre. Termini de sol·licituds del 03/06 al 23/06.
Ministeri de Cultura i Esport -Govern de l’Estat.
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http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/sc/becasayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html#dg1
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-14628
 02/06. Subvencions per a projectes artístics que articulin els

sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la
música i les arts visuals per a l'any 2020. Termini de sol·licituds del
03/06 al 18/06. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874116&language=ca_ES
 02/06. Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional

per a l'any 2020. Termini de sol·licituds del 03/06 al 18/06. Generalitat de
Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874129&language=ca_ES
 02/06. Subvencions a activitats de circ de caràcter professional per

a l'any 2020. Termini de sol·licituds del 03/06 al 18/06. Generalitat de
Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874095&language=ca_ES
 02/06. Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional

per a l'any 2020. Termini de sol·licituds del 03/06 al 18/06. Generalitat de
Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874083&language=ca_ES
 02/06. Subvencions per a projectes de caràcter professional en

l’àmbit de les arts visuals per a l'any 2020. Termini de sol·licituds del
03/06 al 18/06. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874103&language=ca_ES
 02/06.

Subvencions per a les despeses de funcionament
d’empreses i entitats culturals afectades per la crisi del COVID-19.
Termini de sol·licituds del 03/06 al 29/06. Generalitat de Catalunya
(ICEC - Dept. de Cultura).
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https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/in
dex.html?action=fitxa&documentId=874085&language=es_ES&newLang
=ca_ES
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-lesdespeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisisanitaria-ocasionada-COVID-19?category=73667a8a-a82c-11e3-a972000c29052e2c
 02/06.

Subvencions per al desenvolupament de projectes
audiovisuals. Termini de sol·licituds del 03/06 al 25/06. Generalitat de
Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874096&language=ca_ES

 02/06. Subvencions per al foment de la difusió de cinema en versió

catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana,
en sales d’exhibició. Termini de sol·licituds del 03/06 al 25/06.
Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874080&language=ca_ES
 02/06.

Subvencions per a la producció de llargmetratges
cinematogràfics. Termini de sol·licituds del 03/06 al 25/06. Generalitat
de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874073&language=ca_ES
Subvencions per a projectes d’internacionalització
d’empreses de videojocs. Termini de sol·licituds del 01/09 al 20/09.
Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874114&language=ca_ES

 02/06.
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DESCONFINAMENT
 01/06. En referència a les fases de desconfinament per territoris, la
Generalitat de Catalunya sol·licita:
o El pas a fase 2 de la regió sanitària de Barcelona – Metropolitana
Nord – Metropolitana Sud i de la regió sanitària de Lleida.
o El pas a fase 3 de les regions sanitàries de Camp de Tarragona,
les de Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran.
 30/05. Mesures de flexibilització de restriccions en l’aplicació de la
fase 3 de desconfinament (Ordre SND/458/2020). Govern de l’Estat.
Entre d’altres, es possibiliten les activitats culturals en museus, sales
d’exposició, espais patrimonials i biblioteques; alhora, s’estableixen els
condicionants per a l’activitat en cinemes, per a espais escènics i
musicals i per a recintes a l’aire lliure que organitzin actes i espectacles
culturals.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf



ALTRES INICIATIVES PRIVADES
 30/05. Ajuts a la creació de la VEGAP. Per a creadors d’arts visuals:

arts plàstiques, fotografia, videocreació, disseny gràfic o il·lustració.
Termini de sol·licituds fins el 12/06. Visual Entidad de Gestión de
Artistas Plásticos (VEGAP).
https://www.vegap.es/productos.aspx



A MÉS….
 03/06. En relació a les modificacions a les convocatòries de les línies
COVID-19 de l’OSIC, properament es farà pública la relació dels canvis
confirmats i aprovats pel Consell d’Administració de l’ens.
 02/06. L’ICUB (Ajuntament de Barcelona) obre l’Oficina Ciutadana de
la Cultura. Amb espai físic al Palau de la Virreina (La Rambla, 99), es
centrarà a donar suport i assessorament al sector cultural de la Ciutat.
Servei amb cita prèvia.
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https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/06/01/dimarts-2-de-junyobre-portes-loficina-ciutadana-de-la-cultura-un-espai-de-suport-iassessorament-al-teixit-cultural-de-barcelona/
 02/06. La Diputació de Barcelona anuncia mesures extraordinàries de
suport al sector de la cultura. Per una part s’inclouen actuacions
facilitadores amb els recursos de la institució i, per altra, ajuts
específics per als subsectors culturals.
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/la-diputacio-de-barcelonamante-el-pressupost-en-cultura-i-destina-mes-de-dos-milions-d-euros-ala-represa-de-les-activitats



WEBS I RECURSOS EN LÍNIA D’INTERÈS
 Simulador per a comprovar si es pot accedir a l’Ingrés Mínim Vital.
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/
 Programa internacional JMI (fons europeu) per a músics joves i projectes
d’intercanvi transfronterers.
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambitsdactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200529_jm
-internacional-joves-musica
https://jmi.net/programs
 Accés a subvencions de l’àmbit de cultura de la Diputació de Tarragona.
http://www.dipta.cat/ca/subvencions-cultura
 Accés a subvencions’20 de la Diputació de Girona.
https://seu.ddgi.cat/web/nivell/494/s-0/subvencions-2018-2019
 Accés a subvencions de l’àmbit de cultura de la Diputació de Lleida.
http://www.fpiei.cat/ca/tramits-gestions/ajuts-subvencions
 Guia de recomanacions per al desconfinament artístic de l’ICUB.
https://continguts-www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/guia-recursos
 Plataforma audiovisual de continguts d’arts escèniques i musicals i d’arts
visual de la Diputació de Barcelona.
https://www.diba.cat/es/web/cultura/plataforma-audiovisuals
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 Informe “Ciutats i COVID-19. Plans de xoc per a la cultura”. Recull
d’experiències en ciutats internacionals per fer front a la crisi sanitària
(iniciatives, subvencions, ajuts, crèdits, etc.).
http://interaccio.diba.cat/blogs/2020/05/07/plans-de-xoc-per-culturaciutats-covid-19
 Punt d’informació de l’ICUB sobre les mesures d’iniciativa pública amb
afectació a la cultura.
https://www.barcelona.cat/suportalacultura
 Cercador d’ajuts i serveis per a l’empresa d’ACCIÓ (Agència de
Competitivitat de l’Empresa
- Dept. Empresa i Coneixement –
Generalitat de Catalunya).
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajutsempresa?ajserv_text=COVID19&utm_source=twitterg&utm_medium=xxss&utm_campaign=xxss
 Mesures respecte de la crisi COVID-19 de l’Ajuntament de Barcelona

(ICUB), amb formulari de consulta. Correus electrònics de consulta a les
subvencions convocades per l’ICUB: subvencions_ICUB@bcn.cat
/ cultura-covid19@bcn.cat
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/dubtes-mesures-suportteixit-cultural
 Informació sobre ajuts a autònoms del Dept. de Treball i Afers Socials de
la Generalitat.
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajutsautonoms-afectats-coronavirus
 FAQS de la Generalitat sobre ajuts en motiu de la crisi per la pandèmia.
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-iempresa/autonoms
 Guia bàsica de mesures per autònoms i afectats per ERTO’s del
Ministeri de Cultura y Deportes
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200403-guiasautonomos-erte.html
 Pla de Rescat del Departament de Cultura de la Generalitat.
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/plarescat/mesures/departament-cultura/

#emergènciaCoNCA
@CoNCACultura
www.conca.cat

 Buscador de subvencions municipals de la Diputació de Barcelona.
http://cido.diba.cat/subvencions
 Repositori de recursos per autònoms i PIMES en motiu de la crisi
sanitària publicat pel Govern de l’Estat.
https://acelerapyme.gob.es/
 Recull informatiu i repositori d’àmbit genèric i local editat per les entitats
municipalistes.
https://www.fmc.cat/novetats.asp?id=1&idc=1#
https://www.acm.cat/juridic/notes-informatives
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