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ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’URGÈNCIA  

Novetats a 15/05/2020 
 
 
Us adjuntem un recull de les mesures d’urgència destacades i vinculades al 
sector cultural que s’han publicat o anunciat entre els dies 09/05 i el 15/05 
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/arxius/canal_emergencia/historic-mesures-
1505.pdf  
 
 
• LABORAL / SOCIETARI  

 
 13/05. Pròrroga dels expedients temporals d’ocupació (ERTO) fins el 30 

de juny (RDL 18/2020; RDL 8/2020). Govern de l’Estat. Afecta a les 
empreses i autònoms que no puguin tornar a l’activitat per força major: 
exonera del pagament de les cotitzacions (Seg. Social) fins al nou 
termini (amb condicions); possibilita la reincorporació total o parcial de 
treballadors. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf 
 
 

• SUPORT  ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL  
 
 14/05. En referència a les mesures suport al sector cultural de caràcter 

tributari impulsades pel Govern de l’Estat (RDL 17/2020) (prestacions 
als professionals de la cultura), publicades el 06/05 passat i 
gestionades pel SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal):  

o La presentació de sol·licitud té un termini de 15 dies hàbils 
(sense dissabtes, diumenges i festius) següents al 07/05 o a 
partir del dia que no es pugui actuar. 

o S’ha habilitat un canal directe d’informació i gestió del SEPE. 
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-
prestacion-desempleo-artistas.html 

http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/canal_emergencia/historic-mesures-1505.pdf
http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/canal_emergencia/historic-mesures-1505.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html
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 14/05. Modificació de la dotació de les subvencions per a la producció 

editorial en català i en occità (RESOLUCIÓ CLT/1011/2020; 
RESOLUCIÓ CLT/1025/2020). Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. 
de Cultura). 
 

 11/05. Subvencions a federacions que programin activitats culturals 
relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional 
per a l'any 2020. Termini de sol·licituds del 12/05 al 27/05. Generalitat de 
Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).  
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-
federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-
lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-
a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 

 11/05. Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts 
visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i 
del pensament per a l'any 2020.  Termini de sol·licituds del 12/05 al 
27/05. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).  
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-a-la-
recerca-i-la-innovacio-en-els-ambits-artistics-i-del-
pensament?category=740c579c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 

 11/05. Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de 
llargmetratges per a l'explotació posterior a l'estrena en sales 
d'exhibició cinematogràfica i per a la subtitulació en català de sèries, 
per a l'any 2020. Termini de sol·licituds del 12/05 al 30/10. Generalitat de 
Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).  
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-
doblatge-i-la-subtitulacio-en-catala-de-llargmetratges-per-a-lexplotacio-
posterior-a-lestrena-en-sales-dexhibicio-
cinematografica?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 
 

 11/05. Subvencions per a l'edició discogràfica i videogràfica de 
produccions musicals d'especial interès cultural o patrimonial. Termini 
de sol·licituds del 27/05 al 10/06  (RESOLUCIÓ CLT/959/2020). 
Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura). 
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-
ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-
interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-federacions-que-programin-activitats-culturals-relacionades-amb-lassociacionisme-i-la-cultura-popular-i-tradicional?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-a-la-recerca-i-la-innovacio-en-els-ambits-artistics-i-del-pensament?category=740c579c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-a-la-recerca-i-la-innovacio-en-els-ambits-artistics-i-del-pensament?category=740c579c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-a-la-recerca-i-la-innovacio-en-els-ambits-artistics-i-del-pensament?category=740c579c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-doblatge-i-la-subtitulacio-en-catala-de-llargmetratges-per-a-lexplotacio-posterior-a-lestrena-en-sales-dexhibicio-cinematografica?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-doblatge-i-la-subtitulacio-en-catala-de-llargmetratges-per-a-lexplotacio-posterior-a-lestrena-en-sales-dexhibicio-cinematografica?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-doblatge-i-la-subtitulacio-en-catala-de-llargmetratges-per-a-lexplotacio-posterior-a-lestrena-en-sales-dexhibicio-cinematografica?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-al-doblatge-i-la-subtitulacio-en-catala-de-llargmetratges-per-a-lexplotacio-posterior-a-lestrena-en-sales-dexhibicio-cinematografica?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-discografica-i-videografica-de-produccions-musicals-despecial-interes-cultural-i-patrimonial?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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 11/05. Subvencions per a la producció editorial en català i en occità. 

Termini de sol·licituds del 10/06 al 02/07 (RESOLUCIÓ CLT/958/2020). 
Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura). 
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-
produccio-editorial-en-catala-i-en-occita?category=740579c2-a82c-11e3-
a972-000c29052e2c 
 

 11/05. Modificació de la dotació de les subvencions per a les activitats 
de les orquestres prioritàries per a la temporada 2019-2020 
(RESOLUCIÓ CLT/957/2020). Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. 
de Cultura). 
 https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-de-les-
activitats-de-les-orquestres-prioritaries?category=74099878-a82c-11e3-
a972-000c29052e2c 

 
 11/05. Es reobre la convocatòria pública d’adquisicions per a la 

Col·lecció Nacional d’Art Contemporani, destinada a ampliar el fons 
nacional amb obres d’artistes catalans o vinculats al context de la 
creació contemporània a Catalunya. Es poden presentar artistas amb 
recorregut profesional, galeries que els representin i centres d’art i altres 
institucions que participin en la producción d’obres.   Nou termini per a la 
presentació de propostes de sol·licitud: 28/05/2020. Contacte (indicar a 
tema Pla integral de les Arts Visuals. Adquisicions 2020): 
imma.asensio@gencat.cat 
 
 

• DESCONFINAMENT 
 
 11/05. El Dept. de Cultura de la Generalitat ha elaborat plans específics 

de desconfinament per equipaments en àrees en fase 1 (Alt Pirineu i 
l’Aran, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre).  
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385113/departament-
cultura-elabora-plans-desconfinament-detallats-reobertura-
dequipaments-escalonada 
 

 09/05. Normes i mesures de seguretat i higiene en la fase 1 de 
desconfinament (Ordre SND/399/2020). Govern de l’Estat. Entre d’altres, 
es fa referència al sector cultural: 

o Audiovisual: activitats de producció, mesures de protecció 
vinculades i condicionants per als rodatges. 

https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-editorial-en-catala-i-en-occita?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-editorial-en-catala-i-en-occita?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-editorial-en-catala-i-en-occita?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-de-les-activitats-de-les-orquestres-prioritaries?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-de-les-activitats-de-les-orquestres-prioritaries?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://icec.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-de-les-activitats-de-les-orquestres-prioritaries?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
mailto:imma.asensio@gencat.cat
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385113/departament-cultura-elabora-plans-desconfinament-detallats-reobertura-dequipaments-escalonada
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385113/departament-cultura-elabora-plans-desconfinament-detallats-reobertura-dequipaments-escalonada
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385113/departament-cultura-elabora-plans-desconfinament-detallats-reobertura-dequipaments-escalonada
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o Obertura d’espais per a espectacles culturals: un terç màxim 
d’aforament (màxim 30 persones en espais tancats i 200 en 
espais oberts). Condicionants de circulació i mesures d’higiene 
per al públic. 

o Mesures de protecció per als col·lectius artístics i de prevenció 
per al personal tècnic. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-
19/actualizaciones/medidas-seguridad-higiene.html 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911 

 
 
• A MÉS…. 

 
 15/05. L’ICUB (Ajuntament de Barcelona) anuncia un paquet d’11 

mesures dirigides al sector cultural en resposta a la crisi per la 
COVID-19: 

o Subvencions per a nous projectes en clau reproductiva i 
d’innovació.  

o Subvenció per adaptar nous espais. 
o Habilitació d’un espai públic per reactivar la música en directe 

(Projecte Sala Barcelona). 
o Adequació al context i les necessitats del festival Grec. 
o Ampliació dels programes culturals – educatius: En Residència 

i Tot Dansa, entre altres. 
o Ampliació del projecte Músics al Carrer. 
o Reconversió de la Sala Barts en la Casa de la Música. 
o Creació de l’Oficina Ciutadana de Cultura. 
o Nova Plataforma Digital Cultural. 
o Definició d’uns criteris per a les activitats culturals amb 

mesures preventives per la crisi sanitària. 
o Campanya de comunicació per a reactivar l’activitat cultural. 

 
 15/05. La Generalitat de Catalunya informa de la proposta al Govern de 

l’Estat del canvi a Fase I de les regions sanitàries de Girona, Lleida i 
Catalunya Central, a més del les comarques del Garraf i l’Alt Penedès i 
el Baix Montseny. Altrament, es demana per Barcelona i àrea 
metropolitana el pas a un estadi intermig entre Fase 0 i Fase I: en 
referència a cultura possibilitaria l’obertura de biblioteques pel préstec 
de llibres, la de museus (fins 1/3 d’aforament) i  de botigues (menys de 
400 m2) sense cita prèvia. 
 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-19/actualizaciones/medidas-seguridad-higiene.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-19/actualizaciones/medidas-seguridad-higiene.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911


 
 

 
#emergènciaCoNCA                                                        
@CoNCACultura 
www.conca.cat 

 
 

 14/05. L’ICEC anuncia que ha aprovat les bases específiques de la línia 
de subvenció per a les despeses de funcionament d’empreses i 
entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per 
la COVID-19. Per a empreses, autònoms i ens sense fi de lucre  que 
hagin sol·licitat un ajut (s’hagi admès o concedit) prèviament a l’ICEC o 
al Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de 
Barcelona (2015-2019). És incompatible amb altres ajuts extraordinaris 
per a la mateixa finalitat de l’ICEC o l’OSIC. 
 

 14/05. L’ICEC anuncia que ha aprovat les bases específiques de les 
línies de subvenció següents, dirigides a la industria cultural i que 
resten pendents de la publicació de la convocatòria:  

o Per a l’organització a Catalunya d’esdeveniments de contingut 
cultural digital. 

o Per a projectes d’internacionalització d’empreses de videojocs. 
o Per al desenvolupament de projectes audiovisuals. 
o Per a la producció de llargmetratges cinematogràfics. 
o Per a la producció d’audiovisuals per televisió. 
o Per a la producció d’audiovisuals d’animació. 
o Per a la promoció de llargmetratges en versió original catalana 

o aranesa. 
 

 14/05. L’ICEC anuncia que ha modificat les bases específiques de les 
línies de subvenció següents: 

o A galeries d’art per a la difusió i promoció de la seva 
programació a Catalunya. 

o Per a la producció de curtmetratges cinematogràfics. 
o Per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, 

original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales 
d’exhibició. 

 
 14/05. El Ministeri de Cultura y Deporte  anuncia que ha aprovat la 

tramitació dels ajuts per a la modernització i la innovació de les 
industries culturals i creatives amb  projectes digitals i tecnològics per al 
2020.  
 

 11/05. L’OSIC anuncia que ha modificat les bases específiques que han 
de regir la concessió de subvencions de patrimoni cultural. 
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• WEBS D’INTERÈS 
 
 Punt d’informació de l’ICUB sobre les mesures d’iniciativa pública amb 

afectació a la cultura. Es podrà consultar a partir del 18/05. 
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 
 

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
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 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  
 

 
  

 

https://acelerapyme.gob.es/
https://www.fmc.cat/novetats.asp?id=1&idc=1
https://www.acm.cat/juridic/notes-informatives

