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ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’URGÈNCIA  

Novetats a 22/05/2020 
 
 
Us adjuntem un recull de les mesures d’urgència destacades i vinculades al 
sector cultural que s’han publicat o anunciat entre els dies 15/05 i el 22/05 
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/histo
ric-mesures-2205.pdf 
 
 
• RENDA BÀSICA  (GENERAL) 
 
 18/05. Ajuts al lloguer (Ordre BNS 505565). Ajuts finalistes per pagar 

un màxim de sis mesos de lloguer (abril – setembre’20), amb imports 
dependents de la ubicació de l’habitatge. Per a persones físiques, titulars 
de contracte de lloguer de domicili habitual i en vulnerabilitat econòmica. 
Termini de sol·licituds del 18 de maig al 30 de setembre. Generalitat de 
Catalunya (Agència de l’Habitatge de Catalunya – Departament de 
Territori i Sostenibilitat).   
http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid
?category= 
 
 

• SUPORT  ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL  
 
 22/05. Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades 

pel cessament de l’activitat cultural motivada pel COVID-19. 
Destinades a autònoms, empreses i ens sense fi de lucre per a cobrir 
despeses d’anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el 
període d’estat d’alarma. Termini de sol·licituds del 25/05 al 30/10. 
Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).  
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-
despeses-estructurals-dentitats-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-
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cultural-a-causa-de-lestat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-
19?category=&temesNom=Cultura 
 

 22/05. Subvencions per a compensar les pèrdues per anul·lació 
d’espectacles i activitats culturals durant el període de l’estat d’alarma 
motivada pel COVID-19. Destinades a autònoms, empreses i ens sense 
fi de lucre (segons condicions). Termini de sol·licituds del 25/05 al 30/10. 
Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).  
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-
les-perdues-per-anullacio-despectacles-i-activitats-culturals-durant-el-periode-
destat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=7367b30c-a82c-11e3-
a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1 
 

 22/05. Subvencions a galeries d’art per a les activitats de difusió i 
promoció de la programació a Catalunya. Per a activitats entre l’01/10 i 
el 31/10 d’enguany. Termini de sol·licituds del 22/05 al 22/06. Generalitat 
de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=873692&language=ca_ES 
 

 22/05. Subvencions a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, 
llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques. 
Termini de sol·licituds del 29/06 al 14/09. Institut Ramon Llull.  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=873704&language=ca_ES 
 

 22/05. Subvencions per a la mobilitat d’artistes per actuacions i/o 
gires fora de Catalunya (música i arts escèniques). Termini de 
sol·licituds del 02/06 al 17/06. Institut Ramon Llull.  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=873696&language=ca_ES 
 

 22/05. Subvencions per a la subtitulació de produccions 
audiovisuals produïdes a Catalunya. Termini de sol·licituds del 02/06 
al 23/06. Institut Ramon Llull.  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=873675&language=ca_ES 
 

 20/05. Subvencions a empreses editorials de música. Per a l’edició 
de partitures d’especial interès cultural, per a la digitalització i per a la 
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promoció i comercialització. Termini de sol·licituds del 21/05 al 09/06. 
Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).  
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencions-a-les-empreses-
editorials-de-musica 
 

 19/05. Subvencions a Catalunya d’esdeveniments de contingut 
cultural digital. Destinades a empreses i entitats sense ànim de lucre 
per a promoure i difondre projectes culturals digitals. Termini de 
sol·licituds del 19/05 al 09/06. Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de 
Cultura).  
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-
organtizacio-desdeveniments-de-contingut-cultural-digital?category= 
 

 19/05. Subvencions per a la promoció de la música. Destinades a 
autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre per a suport en els 
àmbits de formació, producció i projectes globals. Termini de sol·licituds 
del 20/05 al 03/06. Generalitat de Catalunya (ICEC - Dept. de Cultura).  
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-
promocio-de-la-musica 
 

 18/05. Subvencions per a la implementació de programes 
estratègics i projectes específics per a museus per a l’any 2020. 
Termini de sol·licituds del 19/05 al 03/06. Generalitat de Catalunya 
(OSIC - Dept. de Cultura).  
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-
implementacio-de-programes-estrategics-i-projectes-especifics-dels-
museus 
 

 18/05. Ampliació de terminis de les línies d’ajut de l’Institut Ramon Llull: 
o Subvencions per a la promoció exterior de les arts visuals, 

l’arquitectura i el disseny. S’ampliaran a 5 dies més a partir de 
la finalització oficial de l’estat d’alarma. 

o Subvencions per a la traducció a altres llengües d’obres de 
literatura i pensament. S’afegeixen 48 dies a partir de la 
finalització oficial de l’estat d’alarma. 

o Subvencions per a la realització d’activitats de promoció 
exterior de la literatura catalana i aranesa. S’afegeixen 48 dies 
a partir de la finalització oficial de l’estat d’alarma. 

o Subvencions per a residències de traductors/es de la literatura 
catalana. S’afegeixen 61 dies a partir de la finalització oficial de 
l’estat d’alarma. 
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o Subvencions per a la publicació a l’exterior d’obres 
il·lustrades. S’afegeixen 48 dies a partir de la finalització oficial 
de l’estat d’alarma. 

o Subvencions per a la traducció de fragments i elaboració de 
dossiers d’obres de literatura catalana i aranesa per a 
promoció exterior. S’afegeixen 48 dies a partir de la finalització 
oficial de l’estat d’alarma. 

o Subvencions per a la mobilitat d’autors/es (escriptors i 
il·lustradors) de literatura catalana i aranesa. S’afegeixen 104 
dies a partir de la finalització oficial de l’estat d’alarma. 

https://www.llull.cat/catala/subvencions/subvencions.cfm 
 
 

• DESCONFINAMENT 
 
 21/05. La Generalitat de Catalunya sol·licita al Govern de l’Estat el canvi 

a la fase 1 de les regions sanitàries de Barcelona i les àrees 
metropolitanes nord i sud a partir del 25/05. Per a la mateixa data 
sol·licita el canvi a fase 2 de les regions sanitàries del Camp de 
Tarragona, Terres de l’Ebre i Alt Pirineu – Aran. 
 

 16/05. 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 (Ordre SND/414/2020). Govern de l’Estat. Altrament, a 
Barcelona i àrea metropolitana s’estableixen mesures parcials de 
flexibilització dins la fase I: en referència a cultura possibilita 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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 
 

 16/05. Mesures de flexibilització de restriccions en l’aplicació de la 
fase 2 de desconfinament (Ordre SND/414/2020). 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: en biblioteques, en sales 
d’exposició i el seu muntatge, visita de monuments i altres equipaments 
culturals, a més de cinemes, teatres i auditoris. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 
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• A MÉS…. 
 
 21/05. L’ICEC anuncia que ha aprovat les bases específiques de la 

concessió de subvencions per a les despeses de funcionament 
d’empreses i entitats culturals afectades per la crisi del COVID-19.  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=873598&language=ca_ES 
 

 21/05. L’ICEC anuncia que ha aprovat les bases específiques de la 
concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes 
audiovisuals per la crisi del COVID-19. S’adrecen a empreses de 
producció audiovisual independents.  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=873522&language=ca_ES 
 

 20/05. L’ICEC anuncia que modifica de forma transitòria les bases 
específiques de la línia de subvencions per la difusió del cinema en 
versió catalana i de la producció catalana, en sales d’exhibició.  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=873540&language=ca_ES 
 

 20/05. L’ICEC anuncia que ha aprovat les bases específiques de la 
concessió de subvencions per a la producció de llargmetratges 
cinematogràfics. 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=873522&language=ca_ES 
 

 20/05. El Govern de l’Estat anuncia l’ampliació de la dotació d’avals per 
a poder incrementar l’extensió dels crèdits ICO. Destinat a les empreses 
i els autònoms amb afectació econòmica per la crisi del COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf  
 

 19/05. L’Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA) publica el conveni amb Netflix España,  Acción Cultural Española 
y  la Academia de las Artes Cinematográficas de España per posar en 
marxa un projecte d’ajut destinat al sector audiovisual en el marc de la 
crisi del COVID-19. Es materialitzarà en una línia urgent d’ajut 
assistencial als professionals del sector audiovisual. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5131.pdf 
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 18/05. L’ICEC anuncia que modifica la dotació de la línia d’ajuts a la 
distribució i l’explotació d’espectacles (aportacions reintegrables i 
subvencions). 
 

 18/05. El Govern de l’Estat anuncia que a finals de maig s’aprovarà el 
decret llei corresponent a la Renda Mínima Vital. Aquesta prestació 
serà mensual, prèvia comprovació del seu dret, i hi hauran diverses 
modalitats d’accés. 
 

 18/05. El sector cultural denuncia les dificultats per accedir a la 
prestació extraordinària d’atur extraordinària (RDL 17/2020): 
desinformació des de l’organ gestor (SEPE), terminis desajustats, etc. 
Es reclama l’empara d’administracions i representants polítics per a 
possibilitar la pràctica dels objectius de la norma.  
https://aadpc.cat/entrada/instruccions-nefastes-i-perjudicials-per-als-i-les-
artistes-facilitades-pel-sepe-sobre-lacces-a-la-prestacio-
extraordinaria/?fbclid=IwAR3_-
lXF6u5Pg5NXNlJJ7uzsVDJFgjck6IAImWD1grPAQs0w9AHsx2xKMzk 
http://dansacat.org/arxius/biblioteca/INDIGNACION_DEL_SECTOR.pdf 
http://dansacat.org/actualitat/1/3874/?fbclid=IwAR2IrQpLh-diIVx-
1OE6kevlMSWiX7kdIuNJd9ZQdma-LhDuv6m5mEeN2w0 
http://academiamusica.cat/els-artistes-no-poden-accedir-a-la-
presentacio-extraordinaria-datur-del-rdl17-
2020/?fbclid=IwAR2SySow7TxzsM2ILilehS2w6zwhO5_EV_WVKzUyVLy
76P6MWu5OJWT9-Yc 
 

 18/05. L’INAEM (Govern de l’Estat) anuncia la redacció de protocols 
de desescalada per al sector, que haurien de ser la guia d’actuació dels 
equipaments escènics i musicals en el retorn de les activitats. 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/contenedora-
noticias-prensa/a2020/mayo/reunion-protocolos-sector.html 
 

 18/05. L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya i l’Associació 
de professionals de la Dansa de Catalunya demanden un pla de 
desconfinament amb mesures específiques d’acord al 
desenvolupament professional de les arts escèniques. 
http://www.apcc.cat/noticies/1773/circ-i-dansa-reivindiquen-un-pla-de-
desconfinament-que-atengui-les-seves-singularitats 
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http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/contenedora-noticias-prensa/a2020/mayo/reunion-protocolos-sector.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/contenedora-noticias-prensa/a2020/mayo/reunion-protocolos-sector.html
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• WEBS I RECURSOS EN LÍNIA D’INTERÈS 
 
 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 
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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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