ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’URGÈNCIA
Novetats a 12/06/2020
Us adjuntem un recull de les mesures d’urgència destacades i vinculades al
sector cultural que s’han publicat o anunciat entre els dies 06/06 i el 12/06
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/Hist
oric-mesures-urgencia-0506-.pdf



RENDA BÀSICA (GENERAL)
 08/06. Ajuts al lloguer dels locals comercials a Barcelona. Subvenció

per incentivar la rebaixa de lloguers comercials a les activitats afectades
per la crisi del COVID-19, està destinada als arrendadors. Pagament
únic de 600 o 1.200 euros (segons condicions). Termini de sol·licituds de
2 mesos des de l’aprovació de les bases. Ajuntament de Barcelona.
https://bop.diba.cat/temp/06_022020006964.pdf



SUPORT ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL
 12/06. Subvencions per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària

COVID-19 als projectes del sector cultural de la ciutat de Barcelona.
Per a persones físiques i jurídiques beneficiàries d’anteriors subvencions
de l’Ajuntament de Barcelona. Per a projectes d’enguany afectats i per
projectes nous derivats per la situació. Termini de sol·licituds del 15/06 al
06/07. Ajuntament de Barcelona.
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacioadministrativa/subvencions
https://bop.diba.cat/temp/06_022020007728.pdf
 12/06. S’Obre la convocatòria de la prestació extraordinària per a

subministraments basics a professionals de la cultura que preveu el
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capítol II del DL 21/2020 (Res. TSF/1341/2020). 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 1.024,42 euros). La convocatòria
es tanca fins exhaurir el crèdit disponible (per ordre cronològic d’arribada
de sol·licituds). Generalitat de Catalunya (Dept. de Treball, Afers Socials
i Famílies)
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=875116&language=ca_ES
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-basicaprofessionals-arts?category=76867fbc-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
 12/06. Modificació de les bases específiques de les subvencions per

en l’àmbit del foment de la llengua (Res. CLT/1299/2020). Afecta a les
subvencions per projectes d’entitats privades sense ànim de lucre per al
foment de la llengua catalana i a les subvencions per a la subtitulació en
català de festivals i mostres audiovisuals. Generalitat de Catalunya
(OSIC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=875127&language=ca_ES
 12/06. Subvencions per a activitats de les empreses discogràfiques

(Res. CLT/1309/2020). Termini de sol·licituds del 25/06 al 16/07.
Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=875091&language=ca_ES
 12/06. Subvencions per a l’organització a Catalunya de festivas i

mostres audiovisuals, així com per la seva promoció i difusió (Res.
CLT/1315/2020). Termini de sol·licituds del 12/06 al 30/06. Generalitat
de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=875142&language=ca_ES
Subvencions per a projectes d’internacionalització
d’empreses audiovisuals (Res. CLT/1257/2020). Termini de sol·licituds
del 12/06 a l’01/07 i de l’1/10 al 15/10. Generalitat de Catalunya (ICEC Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874939&language=ca_ES

 11/06.
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Subvencions per a projectes d’internacionalització
d’empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques
(Res. CLT/1290/2020). Termini de sol·licituds del 15/06 al 30/06.
Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874929&language=ca_ES

 11/06.

 10/06. Modificació del període per presentar sol·licituds als ajuts a

projectes culturals, en les modalitats d’aportacions reintegrables i
subvencions (Res. CLT/1291/2020). Els nous terminis són del 23/01 al
29/10 d’enguany. Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874955&language=ca_ES
 10/06. Modificació de les bases específiques de les subvencions per

compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats
culturals durant l’estat d’alarma (línies COVID-19) (Res.
CLT/1258/2020). Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).
Canvis destacats:
o S’incorporen les entitats sense ànim de lucre amb domicili a
Catalunya com a sol·licitants (supòsit 2.a)).
o Quant a l’àmbit d’actuacions (festivals, circuits i xarxes), es podrà
imputar les pèrdues per cancel·lació a actuacions previstes a
Catalunya i, també, a l’Estat (aquesta ampliació a l’Estat només
en la casuística del supòsit a.2)).
o El supòsit 2.b) de la convocatòria, dels organitzadors
d’activitats culturals, es limita a les entitats amb domicili a
Catalunya.
o Es permetrà accedir a la convocatòria a les activitats
cancel·lades per l’estat d’alarma durant tot l’any, no
exclusivament les anul·lades durant el període oficial d’estat
d’alarma.
o Compatible amb la convocatòria ICEC COVID-19, que es
refereix a funcionament d’empreses i entitats culturals
(estructura).
o Compatible amb l’altre línia COVID-19 de l’OSIC, que té finalitat
diferent (estructura).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874827&language=ca_ES
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 10/06. Modificació de les bases específiques de les subvencions per

despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament d’activitat
cultural
durant
l’estat
d’alarma
(línies
COVID-19)
(Res.
CLT/1259/2020). Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).
Canvis destacats:
o Incompatible amb la convocatòria ICEC COVID-19, que es
refereix a la mateixa finalitat (despeses de funcionament
d’empreses i entitats culturals).
o Compatible amb l’altre línia COVID-19 de l’OSIC, que té finalitat
diferent (compensar pèrdues per anul·lacions).
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874762&language=ca_ES
 08/06. Modificació de les bases específiques de les subvencions en

l’àmbit de les arts (Res. CLT/1219/2020). Generalitat de Catalunya
(OSIC - Dept. de Cultura). Afecta a les subvencions a les activitats
complementàries de la programació professional estable d’equipaments
escènics i musicals; també afecta a les subvencions per a l’organització
de les activitats de difusió d’arts visuals i d’arts escèniques (festivals,
etc.).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797172.pdf



DESCONFINAMENT
 12/06. En referència a les fases de desconfinament per territoris, la
Generalitat de Catalunya sol·licita el pas a fase 3 de les regions
sanitàries de Girona i Catalunya Central. Barcelona – Metropolitana Nord
– Metropolitana Sud i de la regió sanitària de Lleida. La regió sanitària de
Barcelona i àrees metropolitanes sud i nord i la regió sanitària de Lleida
resten en fase 2.
 10/06. Mesures de prevenció, contenció i coordinació relatives a la
superació de la fase 3 (Nova Normalitat) (RDL 21/2020). Govern de
l’Estat. Entre d’altres normes genèriques, determina les condicions de
l’oferta de serveis als equipaments culturals i sales d’espectacles
públics.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
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 06/06. Pròrroga de l’estat d’alarma vinculada la gestió de la crisi
sanitària (RD 555/2020). Govern de l’Estat. S’estableix com a nova data
final oficial el 21/06 d’enguany.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf



ALTRES INICIATIVES PRIVADES
 08/06. Ajuts per autors i editors (fons COVID) de CEDRO. Per a socis

de l’entitat gestora de drets de propietat intel·lectual: escriptors,
traductors i editors afectats per la crisi del COVID-19.
https://www.cedro.org/fondo-covid



A MÉS….
 11/06. L’OSIC ha aprovat la convocatòria de subvencions per al

funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per al 2020.
Pendent de publicació oficial.
 10/06. El Dept. de Cultura (Generalitat de Catalunya) anuncia una acord

amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a invertir 6
milions d’euros en obres audiovisuals i cinematogràfiques de nova
creació. Suposarà que la CCMA obri una convocatòria pública de
subvenció de projectes de continguts audiovisuals.
https://cultura.gencat.cat/ca/actualitat/nota-premsa/?id=386403
 10/06. L’ICEC anuncia que aprova les bases específiques de la línia de

subvencions per fomentar les coproduccions internacionals
minoritàries de llargmetratges cinematogràfics.
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=874788&language=ca_ES
 09/06. Fins a 51 associacions sectorials i col·lectius de professionals de

la Cultura han presentat una carta – petició al Govern de l’Estat
(adreçada a la Ministra de Treball i Economia Social) sol·licitant les
següents propostes, entre d’altres: extensió dels ERTO’s per als sectors
culturals, com a mínim fins finals de desembre; pròrroga dels ajuts per
reducció d’activitat, dels ajuts a artistes, treballadors i professionals i dels
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ajuts a autònoms societaris, alhora que la possibilitat de simultaniejar
ajuts i treball en contractes intermitents.
http://feced.org/wp-content/uploads/2020/06/CARTA-ABIERTA-A-LAMINISTRA-DE-TRABAJO-Y-ECONOMÍA-SOCIAL.pdf



WEBS I RECURSOS EN LÍNIA D’INTERÈS
 Plataforma Creatives Unite de la Comissió Europea, comunitat
d’iniciatives per a creadors, artistes i projectes culturals
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambitsdactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200609_Cr
eatives-Unite
https://creativesunite.eu/
 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/
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 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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