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ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’URGÈNCIA  

Novetats a 19/06/2020 
 

 
Us adjuntem un recull de les mesures d’urgència destacades i vinculades al 
sector cultural que s’han publicat o anunciat entre els dies 13/06 i el 19/06 
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-1206.pdf 
  

 

 SUPORT  ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL  
 
 18/06. Beques FormARTE de formació y especializació en matèria de la 

competència de las institucions culturals del Ministeri de Cultura i 

Esports. Per a titulats universitaris que es vulguin formar en equipaments 

culturals. Termini de sol·licituds de 15 dies hàbils a partir del 19/06. 

Govern de l’Estat - Ministeri de Cultura i Esports. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-17557 

 

 18/06. Ajuts per a la millora d’instal·lacions arxivístiques. Per a 

entitats sense ànim de lucre amb arxius propis. Termini de sol·licituds de 

30 dies hàbils a partir del 19/06. Govern de l’Estat - Ministeri de Cultura i 

Esports. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-17556 

 

 18/06. Ajuts per al desenvolupament de projectes arxivístics. Per a 

entitats sense ànim de lucre amb arxius propis. Termini de sol·licituds de 

30 dies hàbils a partir del 19/06. Govern de l’Estat - Ministeri de Cultura i 

Esports. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-17558 

 

 18/06. Modificació del període per presentar sol·licituds les 

subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i 

de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (Res. 

http://conca.gencat.cat/web/.content/canal_emergencia/canal_emergencia/historic-mesures-urgencia-1206.pdf
http://conca.gencat.cat/web/.content/canal_emergencia/canal_emergencia/historic-mesures-urgencia-1206.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-17557
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-17556
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-17558
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CLT/1389/2020). Els nous terminis són del 16/03 al 29/06 d’enguany. 

Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura). 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875596&language=ca_ES 

 

 18/06. Modificació del període per presentar sol·licituds les 

subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de 

carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (Res. 

CLT/1390/2020). Els nous terminis són del 16/03 al 29/06 d’enguany. 

Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura). 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875609&language=ca_ES 

 

 17/06. Modificació del període per presentar sol·licituds les 

subvencions al desenvolupament de projectes de teatrals de sala i 

carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (Res. 

CLT/1360/2020). Els nous terminis són del 10/03 al 29/06 d’enguany. 

Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura). 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875385&language=ca_ES 

 

 16/06. Subvencions per promoure el coneixement i l’ús de l’occità, 

aranès a l’Aran, a Catalunya, per al 2020 (Res. CLT/1296/2020). Termini 

de sol·licituds del 17/06 al 02/07. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. 

de Cultura).  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875306&language=ca_ES 

 

 16/06. Subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes 

catalana per al 2020 (Res. CLT/1297/2020). Termini de sol·licituds del 

17/06 al 02/07. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875251&language=ca_ES 

 

 16/06. Subvencions per a les activitats dels centres de creació i 

producció d’arts escèniques, música i arts visuals  de caràcter 

professional en equipaments públics per al 2020 (Res. CLT/1338/2020). 

Termini de sol·licituds del 17/06 al 02/07. Generalitat de Catalunya 

(OSIC - Dept. de Cultura).  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875286&language=ca_ES 
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 16/06. Subvencions per a circuits i xarxes de difusió d’espectacles 

d’arts escèniques i música sense finalitat per al 2020 (Res. 

CLT/1347/2020). Termini de sol·licituds del 17/06 al 02/07. Generalitat 

de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875317&language=ca_ES 

 

 16/06. Subvencions per a l’organització d’activitats de difusió de les 

arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i 

esdeveniments similars per al 2020 (Res. CLT/1348/2020). Termini de 

sol·licituds del 17/06 al 02/07. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de 

Cultura).  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875327&language=ca_ES 

 

 15/06. Subvencions per a projectes d’internacionalització 

d’empreses i entitats culturals del sector de la música (Res. 

CLT/1331/2020). 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=875171&language=ca_ES 

 

 

 DESCONFINAMENT 
 
 19/06. En referència a les fases de desconfinament per territoris, la 

Generalitat anuncia que queden sense efecte les mesures derivades de 

l’estat d’alarma a Catalunya. L’etapa de represa implica, entre d’altres, 

l’aixecament de les restriccions de moviment pel territori, l’ús de la 

mascareta en espais tancats i l’aforament del 50% en espais tancats i el 

75% en espais oberts fins el 25/06. A partir del 25/06 no hi haurà 

limitació d’aforament i es mantindrà la distància social (1,5 m. de 

distància i 2,5 m2 d’espai personal de seguretat). 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875723&language=ca_ES 

 

 16/06. En referència a les fases de desconfinament per territoris, es 

determina el pas a fase 3 de la regió sanitària de Barcelona – 

Metropolitana Nord – Metropolitana Sud i de la regió sanitària de Lleida 

(Ordre SND/535/2020). Aquest canvi, que significarà la unificació de fase 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=875317&language=ca_ES
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de desconfinament en tot el territori català, serà efectiu el dia 18/06 

d’enguany. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6310 

 

 13/06. Mesures de flexibilització de restriccions en l’aplicació de les 

fases 2 i 3 de desconfinament (Ordre SND/520/2020). Govern de l’Estat.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf   

 

 

 A MÉS…. 
 

 18/06. L’ICEC ha aprovat la modificació de les bases específiques de la 

concessió de les subvencions següents: 

o Per a la producció de nous espectacles de dansa de sala i 

carrer professionals 2018-2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_

fitxa/?action=fitxa&documentId=875627&language=ca_ES 

o Per al desenvolupament de projectes teatrals de sala i carrer 

professionals 2017-2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_

fitxa/?action=fitxa&documentId=875636&language=ca_ES 

o Per a la producció de nous muntatges teatrals de sala i carrer 

professionals 2017-2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_

fitxa/?action=fitxa&documentId=875617&language=ca_ES 

o Per al desenvolupament de projectes de circ de sala i carrer 

professionals 2018-2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_

fitxa/?action=fitxa&documentId=875623&language=ca_ES 

o Per a la producció de nous espectacles de circ de sala i 

carrer professionals 2018-2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_

fitxa/?action=fitxa&documentId=875598&language=ca_ES 

o Per al desenvolupament de projectes de dansa de sala i 

carrer professionals 2018-2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_

fitxa/?action=fitxa&documentId=875604&language=ca_ES 

 

 15/06. El Ministeri de Cultura i Esports (Govern de l’Estat) anuncia la 

Línia de liquiditat COVID-19 per al sector cultural, iniciativa que 

formava part de les mesures de suport al sector cultural i de caràcter 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6310
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
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tributari (RDL 17/2020). Es tracta de préstecs amb avals de la societat 

de garantia recíproca pública CREA S.G.R. destinats a les necessitats 

de tresoreria per la crisi sanitària. Per a PIMES, autònoms, fundacions i 

festivals culturals. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/linea-

liquidez-covid-19.html 

 

 

 WEBS I RECURSOS EN LÍNIA D’INTERÈS 
 

 Guia de les bones pràctiques per a la tornada de l’activitat escènica i 

musical de l’INAEM. Govern de l’Estat. 
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2abdb966-e394-457c-

ba70-9cc0cad9f8ad/guia-buenas-practicas-reinicio-actividad-aaee-

musica.pdf  

 Plataforma Creatives Unite de la Comissió Europea, comunitat 

d’iniciatives per a creadors, artistes i projectes culturals  

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-

dactuacio/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/ambits-

dactuacio/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 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/linea-liquidez-covid-19.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/linea-liquidez-covid-19.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:2abdb966-e394-457c-ba70-9cc0cad9f8ad/guia-buenas-practicas-reinicio-actividad-aaee-musica.pdf
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http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200529_jm-internacional-joves-musica
https://jmi.net/programs
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
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 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. 

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 

 

https://continguts-www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/guia-recursos
https://www.diba.cat/es/web/cultura/plataforma-audiovisuals
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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
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 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/ 

 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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