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ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’URGÈNCIA  

Novetats a 29/05/2020 
 
 
Us adjuntem un recull de les mesures d’urgència destacades i vinculades al 
sector cultural que s’han publicat o anunciat entre els dies 22/05 i el 29/05 
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-2205.pdf 
 
 
• RENDA BÀSICA  (GENERAL) 

 
 29/05. Pendent de publicació oficial, el Govern de l’Estat aprova l’ingrés 

mínim vital. Es tracta d’una prestació que gestionarà la Seguretat 
Social, de tipus permanent i habitual, de periodicitat mensual i que es 
cobrarà d’ofici a partir de juny. Hi tindran dret la totalitat dels ciutadans 
d’entre 23 i 65 anys en situació d’atur. 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.  
 
 

• SUPORT A EMPRESES I AUTÒNOMS (GENERAL) 
 

 26/05. Ampliació de l’ajornament dels pagaments d’impostos (RDL 
19/2020). S’amplia a quatre mesos el període sense interessos per als 
pagaments ajornats d’IRPF i d’IVA. Govern de l’Estat. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf 
 
 

• SUPORT  ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL  
 
 29/05. Modificació en les convocatòries de les línies COVID-19 de 

l’OSIC. S’introdueixen els canvis següents: 

http://conca.gencat.cat/web/.content/canal_emergencia/canal_emergencia/Historic-mesures-urgencia-2205.pdf
http://conca.gencat.cat/web/.content/canal_emergencia/canal_emergencia/Historic-mesures-urgencia-2205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
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o S’incorporen les entitats sense ànim de lucre amb domicili a 
Catalunya com a sol·licitants a la convocatòria per anul·lació 
d’activitat. 

o Compatibilitat d’aquesta convocatòria amb la convocatòria 
COVID convocada per l’ICEC. Destinada a companyies 
sol·licitants de l’ICEC que són usuàries del Programa.cat, a fi que 
puguin acollir-se per la pèrdua de caixets previstos. 

o Les companyies d’arts escèniques podran imputar les pèrdues 
per cancel·lació d’actuacions fora de Catalunya (estat i 
estranger).  

 
 26/05. Modificació del RDL 17/2020 referent a prestacions als 

professionals de la cultura (RDL 19/2020), gestionades pel SEPE – 
Govern de l’Estat:  

o No cal que els artistes acreditin que la manca d’activitat prové 
del COVID-19. 

o Els dies d’activitat que generen dret a la prestació (a partir de 20 
dies, 120 dies de prestació) es computen del 14/03/19 al 
14/03/20. 

o Es suprimeix el requeriment de trobar-se en situació 
d’inactivitat involuntària. 

o Es possibilita la suspensió del cobrament de la prestació si es 
poden fer feines per compte propi o aliè, així com la reactivació 
de la prestació un cop finalitzades aquestes. 

o Les peticions denegades fins al moment es poden tornar a 
sol·licitar d’acord a les noves condicions. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5315 
 
 26/05. Actualització dels terminis improrrogables de presentació dels 

ajuts amb convocatòria oberta a l’OSIC (Dept. de Cultura – Generalitat 
de Catalunya): 

o Beques per a la recerca i la innovació (arts visuals, nous 
sectors creatius, arts escèniques, música i pensament). Fins el 
27/05.  

o Subvencions a federacions que programin activitats culturals 
d’associacionisme i cultura popular. Fins el 27/05.  

o Subvencions per a l’edició d’obres literàries d’especial interès 
cultural en català i occità. Fins el 03/06.  

o Subvencions per a la promoció d’activitats literàries. Fins el 
03/06. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5315
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o Subvencions per a projectes que articulin els sectors 
professionals en l’àmbit de les lletres catalanes. Fins el 03/06.  

o Subvencions per a la implementació de programes estratègics 
i projectes específics de museus. Fins el 03/06.  

o Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en 
productes tecnològics. Fins el 05/06.   

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Covid-19-00002 
 

 25/05. Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals 
d’animació. Termini de sol·licituds del 25/05 al 16/06 (RESOLUCIÓ 
CLT/1099/2020). Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura). 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-
produccio-dobres-audiovisuals-danimacio?category=73da721c-a82c-
11e3-a972-000c29052e2c 
 

 25/05. Subvencions per a la producció de curtmetratges 
cinematogràfics. Termini de sol·licituds del 25/05 al 16/06 
(RESOLUCIÓ CLT/1101/2020). Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. 
de Cultura). 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-
produccio-de-curtmetratges-cinematografics?category=73da721c-a82c-
11e3-a972-000c29052e2c 
 

 25/05. Subvencions per a la promoció de llargmetratges 
cinematogràfics en versió original catalana o occitana. Termini de 
sol·licituds del 25/05 al 16/06 (RESOLUCIÓ CLT/1098/2020). Generalitat 
de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura). 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-
promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-
o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-
a972-000c29052e2c 
 

 25/05. Subvencions per a la producció d’obres audiovisuals 
destinades a ser emeses per televisió. Termini de sol·licituds del 
25/05 al 16/06 (RESOLUCIÓ CLT/1100/2020). Generalitat de Catalunya 
(ICEC - Dept. de Cultura). 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-
produccio-dobres-audiovisuals-destinades-a-ser-emeses-per-
televisio?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 
 
 

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Covid-19-00002
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-dobres-audiovisuals-danimacio?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-dobres-audiovisuals-danimacio?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-dobres-audiovisuals-danimacio?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-de-curtmetratges-cinematografics?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-de-curtmetratges-cinematografics?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-de-curtmetratges-cinematografics?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-dobres-audiovisuals-destinades-a-ser-emeses-per-televisio?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-dobres-audiovisuals-destinades-a-ser-emeses-per-televisio?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-produccio-dobres-audiovisuals-destinades-a-ser-emeses-per-televisio?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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• DESCONFINAMENT 
 
 29/05. El Departament de Cultura ha fet públiques les condicions a 

complir per als actes culturals amb públic a locals i a l’exterior. Vàlides 
per a les fases 1 i 2 del desconfinament, incideixen en les distàncies de 
seguretat, la protecció dels treballadors i la supervisió municipal. 
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385502/departament-
cultura-publica-condicions-actes-culturals-public-locals-laire-lliure 
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/29/09/06/e9130a39-3230-499a-
9ea2-a3da5d7e0da1.pdf 
  

 28/05. En referència a les fases de desconfinament per territoris, la 
Generalitat de Catalunya sol·licita: 

o El pas a fase 2 de les regions sanitàries de Girona i Catalunya 
Central i de les comarques del Garraf i el Baix Penedès. 

o El manteniment a fase 1 de la regió sanitària de Lleida. 
o En el mateix sentit es reuneixen en les tres regions sanitàries de 

Barcelona (en fase 1) en una àrea única que permeti la mobilitat 
metropolitana. 

 
 27/05. Noves mesures de flexibilització de restricció en l’aplicació 

de la fase 2 (Ordre SND/445/2020). Govern de l’Estat. S’eliminen les 
franges horàries per la sortida d’infants al carrer i per a la pràctica 
d’esports en els territoris afectats i, alhora, s’obvien les limitacions 
referents al nombre de vegades que es realitzen aquestes activitats. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf  
 

 24/05. Mesures de flexibilització de restriccions en l’aplicació de les 
fases 1 i 2 de desconfinament (Ordre SND/442/2020). Govern de l’Estat. 
Entre d’altres, determina els serveis que es podran prestar en àmbits 
vinculats a la cultura i les condicions per fer-ho. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 
 

 23/05. Modificació d’ordres anteriors per a la millora de la gestió de la 
crisi sanitària (Ordre SND/440/2020). Govern de l’Estat. Entre d’altres, 
modifica les condicions requerides per activitats turístiques i de 
formació.   
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf  
 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385502/departament-cultura-publica-condicions-actes-culturals-public-locals-laire-lliure
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385502/departament-cultura-publica-condicions-actes-culturals-public-locals-laire-lliure
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/29/09/06/e9130a39-3230-499a-9ea2-a3da5d7e0da1.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/05/29/09/06/e9130a39-3230-499a-9ea2-a3da5d7e0da1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
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 23/05. Pròrroga de l’estat d’alarma vinculada la gestió de la crisi 
sanitària (RD 537/2020). Govern de l’Estat. S’estableix com a nova data 
final oficial el 07/06 d’enguany i, alhora, es reprenen els tràmits oficials a 
partir de l’01/06.     
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf  
 
 

• A MÉS…. 
 
 28/05. L’OSIC informa que el Departament de Cultura no concedirà 

beques per a pràctiques durant l’any 2020. Es deixa sense acord les 
convocatòries aprovades i sense validesa les sol·licituds presentades. 
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/s-arxiven-practiques-beques-
2020 
 

 27/05. L’ICEC ha aprovat les bases específiques de la concessió de les 
subvencions següents: 

o Per a fomentar les coproduccions internacionals minoritàries 
de l’àmbit audiovisual.  

o Per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres 
audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió. 

o Per a projectes d’internacionalització d’empreses 
audiovisuals. 
 

 27/05. L’ICEC ha aprovat la modificació de les bases específiques de la 
concessió de les subvencions següents: 

o Per a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats 
culturals del sector de la música.  

o Per a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats 
culturals del sector de les arts escèniques.  

o Per a activitats de les empreses discogràfiques. 
 
 23/05. La Generalitat de Catalunya proposa 40 mesures de reactivació 

econòmica i social del país. Entre elles, esmenta dues referents a la 
cultura: la millora de les aportacions als consorcis dels grans 
equipaments culturals catalans i l’impuls de l’Estatut de l’Artista com 
a mitjà de protecció als professionals del sector.  
https://govern.cat/gov/notes-premsa/385379/declaracio-del-president-
quim-torra-sobre-les-mesures-proposades-al-govern-espanyol-per-
reactivar-l-economia 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/s-arxiven-practiques-beques-2020
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/s-arxiven-practiques-beques-2020
https://govern.cat/gov/notes-premsa/385379/declaracio-del-president-quim-torra-sobre-les-mesures-proposades-al-govern-espanyol-per-reactivar-l-economia
https://govern.cat/gov/notes-premsa/385379/declaracio-del-president-quim-torra-sobre-les-mesures-proposades-al-govern-espanyol-per-reactivar-l-economia
https://govern.cat/gov/notes-premsa/385379/declaracio-del-president-quim-torra-sobre-les-mesures-proposades-al-govern-espanyol-per-reactivar-l-economia
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 23/05. L’Institut d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida) aprova un pla 
de subvencions per a Ajuntaments a fi de reactivar la contractació 
d’activitats culturals.  
http://www.fpiei.cat/ca/actualitat/l%E2%80%99iei-aprova-un-pla-de-
subvencions-especial-destinat-ajudar-els-ajuntaments-reactivar-la 
 

 23/05. La Federación Española de Municipios y Provincias ha aprovat un 
conjunt de mesures d’emergència per a la protecció de la cultural 
local. Entre d’altres, propugna el manteniment de contractes vigents 
amb els subcontractats culturals (“Cancelación 0”), el reforç del 
pagament de les factures pendents (en 30 dies), potencia la 
convocatòria d’ajuts o la bonificació o la flexibilització dels tributs locals.  
http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/cultura_0.pdf 

 
 

• WEBS I RECURSOS EN LÍNIA D’INTERÈS 
 
 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 
 

 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-cultura-
ciutats-covid-19 
 

 Punt d’informació de l’ICUB sobre les mesures d’iniciativa pública amb 
afectació a la cultura. 

http://www.fpiei.cat/ca/actualitat/l%E2%80%99iei-aprova-un-pla-de-subvencions-especial-destinat-ajudar-els-ajuntaments-reactivar-la
http://www.fpiei.cat/ca/actualitat/l%E2%80%99iei-aprova-un-pla-de-subvencions-especial-destinat-ajudar-els-ajuntaments-reactivar-la
http://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/cultura_0.pdf
http://www.dipta.cat/ca/subvencions-cultura
https://seu.ddgi.cat/web/nivell/494/s-0/subvencions-2018-2019
http://www.fpiei.cat/ca/tramits-gestions/ajuts-subvencions
https://continguts-www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/guia-recursos
https://www.diba.cat/es/web/cultura/plataforma-audiovisuals
http://interaccio.diba.cat/blogs/2020/05/07/plans-de-xoc-per-cultura-ciutats-covid-19
http://interaccio.diba.cat/blogs/2020/05/07/plans-de-xoc-per-cultura-ciutats-covid-19
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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-ajuts-
empresa?ajserv_text=COVID-
19&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-suport-
teixit-cultural 
 

 Informació sobre ajuts a autònoms del Dept. de Treball i Afers Socials de 
la Generalitat.  
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-
autonoms-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-i-
empresa/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-guias-
autonomos-erte.html 
 

 Pla de Rescat del Departament de Cultura de la Generalitat. 
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-
rescat/mesures/departament-cultura/ 
 

 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/ 

https://www.barcelona.cat/suportalacultura
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa?ajserv_text=COVID-19&utm_source=twitterg&utm_medium=xxss&utm_campaign=xxss
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa?ajserv_text=COVID-19&utm_source=twitterg&utm_medium=xxss&utm_campaign=xxss
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa?ajserv_text=COVID-19&utm_source=twitterg&utm_medium=xxss&utm_campaign=xxss
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/dubtes-mesures-suport-teixit-cultural
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/dubtes-mesures-suport-teixit-cultural
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200403-guias-autonomos-erte.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200403-guias-autonomos-erte.html
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/mesures/departament-cultura/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/mesures/departament-cultura/
http://cido.diba.cat/subvencions
https://acelerapyme.gob.es/
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 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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