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ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’URGÈNCIA  

Novetats a 26/06/2020 
 

 
Us adjuntem un recull de les mesures d’urgència destacades i vinculades al 
sector cultural que s’han publicat o anunciat entre els dies 20/06 i el 26/06 
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-1906.pdf 

  
 

 SUPORT  ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL  
 
 25/06. Ajuts per a la participació de pel·lícules espanyoles a 

festivals celebrats des de l’octubre’19 fins l’octubre’20. Per a 

productores audiovisuals. Termini de sol·licituds: 10 dies naturals des del 

26/06 (per esdeveniments entre octubre’19 i el 25/06) i 10 dies naturals 

des del dia següent de finalització de cada esdeveniment (per festivals 

que finalitzin posteriorment al 25/06 fins l’octubre’20). Govern de l’Estat 

(ICAA – Ministeri de Cultura i Esports).  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-18727 

 

 22/06. Subvencions a municipis i comarques per a inversions en la 

gestió de patrimoni arqueològic i paleontològic per al 2020 (Res. 

CLT/1406/2020). Termini de sol·licituds del 23/06 al 09/07. Generalitat 

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

action=fitxa&documentId=875912&language=ca_ES 

 

 22/06. Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus 

de Catalunya per al 2020 (Res. CLT/1407/2020). Termini de sol·licituds 

del 23/06 al 09/07. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura).  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?

action=fitxa&documentId=875886&language=ca_ES 
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 22/06. Subvencions per a intervencions arqueològiques i 

paleontològiques preventives (Res. CLT/1408/2020). Termini de 

sol·licituds del 23/06 al 09/07. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de 

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

action=fitxa&documentId=875917&language=ca_ES 

 

 22/06. Subvencions per a la subtitulació en català de festivals i 

mostres audiovisuals a Catalunya  per al 2020 (Res. CLT/1417/2020). 

Termini de sol·licituds del 23/06 al 30/10. Generalitat de Catalunya 

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

action=fitxa&documentId=875966&language=ca_ES 

 

 22/06. Subvencions per a projectes d’entitats privades sense ànim 

de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya  per al 

2020 (Res. CLT/1418/2020). Termini de sol·licituds del 23/06 al 09/07. 

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

action=fitxa&documentId=875950&language=ca_ES 

 

 20/06. Ajuts Iberescena per a projectes de creació i d’integració d’arts 

escèniques als estats promotors (Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, 

Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanya, Mèxic, Panamà, 

Paraguai, Perú, Portugal, Uruguai i Xile) que es portin a terme l’any 

2021. Termini de sol·licituds del 15/06 al 15/10 d’enguany. Les línies 

d’ajut són les següents: 

o Per a la creació en residència.  

http://www.iberescena.org/convocatorias/ayudas-centros-

iberoamericanos 

o Per a la programació de festivals i espais escènics.  

http://www.iberescena.org/convocatorias/ayudas-festivales-

espacios-escenicos 

o Per a la coproducció d’espectacles d’arts escèniques.  

http://www.iberescena.org/convocatorias/ayudas-coproduccion-

espectaculos-iberoamericanos 
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 A MÉS…. 
 

 25/06. El Govern de l’Estat anuncia la pròrroga dels expedients de 

regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins el 30/09. Entre d’altres 

mesures, es redueixen les bonificacions en les cotitzacions socials, 

s’amplien als expedients aplicats per causes objectives i es regulen les 

condicions d’accés de les empreses als ERTO’s en cas de rebrots. 

Pendent de publicació oficial. 

 

 25/06. El Govern de l’Estat anuncia la pròrroga d’ajuts a autònoms 

més enllà del 30/06. Substituirà la prestació extraordinària per 

cessament d’activitat. Compatible amb el manteniment de l’activitat si la 

facturació és un 75% menor que en el mateix període de l’any anterior i 

si els ingressos percebuts no són superiors a 1.662, - € (aprox.). 

S’inclouran exempcions condicionades de les quotes de cotització social 

i un nou subsidi per autònoms de temporada que no s’hi havien pogut 

acollit a les prestacions anteriors. Pendent de publicació oficial. 

 

 25/06. L’ICEC ha aprovat (pendent de publicació oficial) la modificació 

transitòria 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. 

 

 25/06. L’ICEC ha aprovat (pendent de publicació oficial) les bases 

específiques de la concessió de les subvencions següents: 

o Per a fomentar les coproduccions internacionals minoritàries 

de llargmetratges cinematogràfics. 

o Per a l’organització a Catalunya de festivals i mostres 

audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.  

o Per a fomentar projectes d’internacionalització d’empreses 

audiovisuals. 

 

 23/06. L’ICEC ha aprovat (publicació oficial) la modificació transitòria de 

les bases específiques de la concessió de les subvencions següents: 

o Per a col·laborar amb sales privades de Catalunya per donar 

suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques. 
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https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_

fitxa/?action=fitxa&documentId=876142&language=ca_ES 

o Per a activitats de circ de sala i de carrer professionals. 

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

fitxa/?action=fitxa&documentId=876083&language=ca_ES 

o Per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament 

per a empreses d’arts escèniques i salses privades de teatre 

de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. 

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

fitxa/?action=fitxa&documentId=876123&language=ca_ES 

o Per a activitats de dansa de sala i de carrer professionals. 

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

fitxa/?action=fitxa&documentId=876105&language=ca_ES 

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

professionals. 

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

fitxa/?action=fitxa&documentId=876156&language=ca_ES 

 

 22/06. El Departament de Salut, en col·laboració amb el Departament de 

Cultura, ha impulsat el projecte Recuperart-19 destinat a personal 

sanitari. Implica a 16 museus de les diferents regions sanitàries del país. 

Generalitat de Catalunya. 

http://ics.gencat.cat/ca/Recuperart19/ 
 

 

 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://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876142&language=ca_ES
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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 

 

 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 

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200529_jm-internacional-joves-musica
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http://www.fpiei.cat/ca/tramits-gestions/ajuts-subvencions
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 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/ 

 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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