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ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’URGÈNCIA  
Novetats a 30/04/2020 

 
En relació a la crisi del COVID-19, s’han publicat informacions diverses 
vinculades a les mesures urgents per a pal·liar-ne les repercussions 
econòmiques, tant a nivell general com adreçades al sector cultural.  
 
Com a resum de les informacions d’impacte als professionals de la cultura, en 
primer terme s’inclou un recull dels destacats des del 23/04 fins al 30/04 
d’enguany. Altrament, i com a repositori, s’annexen les mesures principals amb 
anterioritat al període d’esment.   
 
 

• RENDA BÀSICA (GENERAL) 
   
➢ 28/04. Ajut extraordinari per a les despeses de primera necessitat. 

Pagament únic de 200 € compatible amb la Prestació Extraordinària del 

Govern de l’Estat (RDL 8/2020). Per treballadors a compte propi i per 

compte aliè acomiades o afectats per ERTO amb càrregues familiars. 

Generalitat de Catalunya (Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies).  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385451 

 

 

• SUPORT A EMPRESES I AUTÒNOMS (GENERAL) 
 

➢ 28/04. Mesures urgents complementàries referents a les condicions per 

a què els autònoms i empreses en actiu puguin acollir-se a una 

moratòria del pagament de la quota d’autònoms per un període de 6 

mesos i sense interessos. Del sector cultural, afecta al subsector de la 

impressió i les arts gràfiques. Govern de l’Estat. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/ 
 

➢ 27/04. Programa Autòno+ Barcelona. Ajut a autònoms de 300 € 

(pagament únic) compatible amb la Prestació Extraordinària del Govern 

espanyol (RDL 8/2020). Termini del 20/05 al 30/09. Ajuntament de 

Barcelona (gestionat per BarcelonaActiva).  

https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/novetats-i-

premsa/novetats/2020/04/27/pagina51891.jsp 

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385451
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/novetats-i-premsa/novetats/2020/04/27/pagina51891.jsp
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/novetats-i-premsa/novetats/2020/04/27/pagina51891.jsp
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➢ 23/04. Mesures i ajuts per a persones treballadores autònomes. 

Primera resolució d’atorgament (el termini de sol·licitud finalitza el 

05/05). Generalitat de Catalunya (Dept. de Treball, Afers Socials i 

Famílies). 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-
coronavirus?category 
 
 

• SUPORT  ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL  
 
➢ 30/04. Convocatòria extraordinària d’ajuts a la creació teatral (Ajuts a 

la creació Carlota Soldevila). Convoca el Teatre Lliure. Terminis del 

02/05 al 31/05 d’enguany . Modalitats:  

o Per al disseny de projectes escènics. 

o Per a textos dramàtics. 

o Per a dramatúrgies en arts de carrer. 

o Per una programació digital o a distància (L’escena distant). 

https://www.teatrelliure.com/ca/general/ajuts-extraordinaris-carlota-

soldevila 

 

➢ 27/04. Ajuts per impulsar la presència del català en videojocs i app. 

Ampliació del termini per demanar l’ajut fins el 13/05. Generalitat de 

Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura). 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

incorporacio-de-la-llengua-catalana-en-productes-tecnologics-

00001?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59 

 

➢ 27/04. Ajuts per a la incorporació de la llengua catalana en 

productes tecnològics. Ampliació dels terminis de presentació de 

sol·licituds fins el 13/05. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de 

Cultura). 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

incorporacio-de-la-llengua-catalana-en-productes-tecnologics-

00001?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59 

 

➢ 27/04. Ajuts per a l'acció i la promoció cultural. Ampliació dels 

terminis de les activitats subvencionades de 7 mesos més (des del 14/03 

- RD 463/2020). Govern de l’Estat - Ministeri de Cultura y Deporte (Dir. 

Gral. de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación). 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.ht

ml 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?category
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus?category
https://www.teatrelliure.com/ca/general/ajuts-extraordinaris-carlota-soldevila
https://www.teatrelliure.com/ca/general/ajuts-extraordinaris-carlota-soldevila
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-incorporacio-de-la-llengua-catalana-en-productes-tecnologics-00001?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-incorporacio-de-la-llengua-catalana-en-productes-tecnologics-00001?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-incorporacio-de-la-llengua-catalana-en-productes-tecnologics-00001?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-incorporacio-de-la-llengua-catalana-en-productes-tecnologics-00001?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-incorporacio-de-la-llengua-catalana-en-productes-tecnologics-00001?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-incorporacio-de-la-llengua-catalana-en-productes-tecnologics-00001?category=230652bb-0738-11e8-ac82-005056924a59
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html


 
 

 
#emergènciaCoNCA                                                        
@CoNCACultura 

www.conca.cat 
 
 

 

➢ 27/04. Ajuts per a la modernització i innovació de les indústries 

culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics. Ampliació 

dels terminis de les activitats subvencionades de 3 mesos més (des del 

14/03 - RD 463/2020). Govern de l’Estat - Ministeri de Cultura y Deporte 

(Dir. Gral. de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación). 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.ht

ml 

 

➢ 27/04. Ajuts per a la creació d’obres literàries en llengua catalana i 

occitana. Ampliació dels terminis de presentació de sol·licituds fins 

l’11/05. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura). 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

creacio-dobres-literaries-en-llengua-catalana-i-

occitana?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 

➢ 27/04. Ajuts per a la traducció d’obres literàries al català l’occità. 

Ampliació dels terminis de presentació de sol·licituds fins l’11/05. 

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

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

traduccio-al-catala-i-a-loccita-dobres-literaries?category=740579c2-

a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 

➢ 27/04. Ajuts per a la investigació literària. Ampliació dels terminis de 

presentació de sol·licituds fins l’11/05. Generalitat de Catalunya (OSIC - 

Dept. de Cultura). 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

investigacio-literaria?category=740579c2-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c 

 

➢ 27/04. Ajuts per a la promoció d’activitats literàries. Ampliació dels 

terminis de presentació de sol·licituds fins el 20/05. Generalitat de 

Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura). 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

promocio-dactivitats-literaries?category=740579c2-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c 

 

➢ 27/04. Ajuts per a l’edició d’obres literàries d’especial interès 

cultural en català i occità. Ampliació dels terminis de presentació de 

sol·licituds fins el 20/05. Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de 

Cultura). 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industriasculturales/portada.html
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-creacio-dobres-literaries-en-llengua-catalana-i-occitana?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-creacio-dobres-literaries-en-llengua-catalana-i-occitana?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-creacio-dobres-literaries-en-llengua-catalana-i-occitana?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-traduccio-al-catala-i-a-loccita-dobres-literaries?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-traduccio-al-catala-i-a-loccita-dobres-literaries?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-traduccio-al-catala-i-a-loccita-dobres-literaries?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-investigacio-literaria?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-investigacio-literaria?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-investigacio-literaria?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-dactivitats-literaries?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-dactivitats-literaries?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-dactivitats-literaries?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-

ledicio-dobres-literaries-despecial-interes-cultural-en-catala-i-

occita?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 

➢ 27/04. Ajuts per a projectes d’entitats que articulin els sectors 

professionals en l’àmbit de les lletres catalanes. Ampliació dels 

terminis de presentació de sol·licituds fins el 20/05. Generalitat de 

Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura). 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-

projectes-que-articulin-els-sectors-professionals-en-lambit-de-les-lletres-

catalanes?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

 

➢ 23/04. Mesures de flexibilització de subvencions. Modificacions 

normatives de tipus administratiu, econòmic o de terminis en les 

convocatòries dels ajuts municipals a Barcelona. Ajuntament de 

Barcelona. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search

&type=darreraSetmana&formSession=1 

 
 

• ALTRES INICIATIVES PRIVADES 

 
➢ 25/04. Caixa de resistència per a artistes amb situació d’emergència. 

Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC)  

http://www.paac.cat/p/1/0/785/necessites-alguna-cosa 

 
 

• A MÉS…. 
 
➢ 29/04. El Govern de l’Estat publica el Pla de Desescalada general 

previst i la seva afectació en el sector cultural. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200529-plan-

desescalada.html 

 

➢ 29/04. S’ha aprovat aixecar la suspensió per l’estat d’alarma i es 

publicaren properament dels ajuts següents: 

o Els programes estratègics de museus. 

o Les beques de recerca i innovació en l’àmbit de les arts. 

o Les ajudes a doblatge i subtitulació en català per a l’explotació 

posterior a l’estrena de llargmetratges. 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-dobres-literaries-despecial-interes-cultural-en-catala-i-occita?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-dobres-literaries-despecial-interes-cultural-en-catala-i-occita?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-ledicio-dobres-literaries-despecial-interes-cultural-en-catala-i-occita?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-que-articulin-els-sectors-professionals-en-lambit-de-les-lletres-catalanes?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-que-articulin-els-sectors-professionals-en-lambit-de-les-lletres-catalanes?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-que-articulin-els-sectors-professionals-en-lambit-de-les-lletres-catalanes?category=740579c2-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&type=darreraSetmana&formSession=1
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&type=darreraSetmana&formSession=1
http://www.paac.cat/p/1/0/785/necessites-alguna-cosa
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200529-plan-desescalada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200529-plan-desescalada.html
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o Les ajudes a les federacions de cultura popular. 

o L’ajuda a la creació, traducció i investigació literària. 

Ajuts de la Generalitat (gestionats per l’OSIC - Dept. de Cultura). 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384883/el-departament-de-

cultura-aprova-noves-subvencions-extraordinaries-d-ajuda-al-sector-per-

un-import-de-5-milions-d-euros 

 

➢ 28/04. La Consellera de Cultura ha anunciat un seguit d’iniciatives en 

compareixença parlamentària. D’aquestes, destacar les mesures 

següents relatives a la situació d’emergència: 

o Es reestructurarà el pressupost 2020 per adequar-lo al Pla de 

Rescat i incidir específicament en les problemàtiques dels 

treballadors intermitents, dels autònoms, de les PIMES i dels 

intermediaris (empreses, equipaments) que fomenten la 

contractació dels professionals de la cultura. 

o Es demanarà la rebaixa de l’IVA de tots el productes i activitats 

culturals. 

o S’estan establint mesures per a la flexibilització de la 

normatives de les subvencions del Departament de Cultura. 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384875/vilallonga-defensa-

al-parlament-cultura-be-essencial-diu-que-no-perdre-ni-euro-del-nou-

pressupost 

 

➢ 28/04. S’ha aprovat la convocatòria d’ajuts per compensar danys i 

perjudicis. Específic per a despeses estructurals d’empreses i 

autònoms tot i el cessament d’activitats. Generalitat de Catalunya (OSIC 

- Dept. de Cultura). Resta pendent la seva publicació. 

 

➢ 28/04. S’ha aprovat la convocatòria d’ajuts per compensar pèrdues 

d’activitat cultural. Específic per a despeses per pèrdues per anul·lació 

d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma. 

Generalitat de Catalunya (OSIC - Dept. de Cultura). Resta pendent la 

seva publicació. 

 

➢ 27/04. El Ministeri de Cultura y Deportes del Govern de l’Estat comunica 

que s’està treballant amb el Ministeri de Hacienda per establir mesures 

que tinguin en compte les especificitats dels sectors culturals per tal de 

donar cobertura a les situacions més vulnerables. Es preveu 

l’aprovació al Consell de Ministres del 05/05 d’enguany.  

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200403-guias-

autonomos-erte.html 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384883/el-departament-de-cultura-aprova-noves-subvencions-extraordinaries-d-ajuda-al-sector-per-un-import-de-5-milions-d-euros
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384883/el-departament-de-cultura-aprova-noves-subvencions-extraordinaries-d-ajuda-al-sector-per-un-import-de-5-milions-d-euros
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384883/el-departament-de-cultura-aprova-noves-subvencions-extraordinaries-d-ajuda-al-sector-per-un-import-de-5-milions-d-euros
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384875/vilallonga-defensa-al-parlament-cultura-be-essencial-diu-que-no-perdre-ni-euro-del-nou-pressupost
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384875/vilallonga-defensa-al-parlament-cultura-be-essencial-diu-que-no-perdre-ni-euro-del-nou-pressupost
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/384875/vilallonga-defensa-al-parlament-cultura-be-essencial-diu-que-no-perdre-ni-euro-del-nou-pressupost
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
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REPOSITORI DE LES MESURES D’URGÈNCIA  

Recull de mesures destacades 

 

• RENDA BÀSICA  (GENERAL) 
 

➢ 17/02. Modificacions dels requisits per sol·licitar la Renda Garantida per 

la Ciutadania (L1/2020). Prestació mensual definida com a ingrés mínim 

vital, pot ser complementari amb d’altres prestacions o ingressos, 

segons condicions. Compatible amb les situacions d’intermitència del 

sector cultural.  Generalitat de Catalunya (Dept. de Treball, Afers Socials 

i Famílies). 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclu

sio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/ 

 
 

• LABORAL / SOCIETARI  
 
➢ 14/03. Requisits i procediment per a sol·licitar Expedients de Regulació 

Temporal d’Ocupació (ERTO), per autònoms i empreses amb empleats 

de diversos sectors, també del cultural (RD 463/2020). Característiques 

principals: 

o  Les empreses i autònoms que el sol·licitin no hauran de pagar 

el 100% de quota de la Seguretat Social si tenen menys de 50 

treballadors, sempre i quan mantinguin el lloc de feina durant 

almenys 6 mesos.  

o Els treballadors acomiadats temporalment tindran dret a rebre la 

prestació d’atur encara que no hagin assolit el mínim necessari. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-

3692&p=20200328&tn=1#an 

 
 

• SUPORT A EMPRESES I AUTÒNOMS (GENERAL) 
 
➢ 21/04. Mesures urgents de suport a l’economia i l’ocupació (RDL 

15/2020). 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/rendagarantida_/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200328&tn=1#an
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200328&tn=1#an
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o Nou tipus impositiu d’IVA a les exportacions i importacions 

intracomunitàries al 0% (béns necessaris). 
o Ampliació de termini del 2on pagament fraccionat de l’ISoc 

2020. 
o Extensió dels terminis de vigència per a pagament de deutes 

tributaris i altres. 
o Supeditació dels deutes tributaris a la concessió de 

finançament a través de la línea d’avals. 
o Ajornament temporal del pagament dels arrendaments per ús 

diferent del d’habitatge e locals, amb limitacions per autònoms i 

PIME afectats per la suspensió d’activitat (RD 463/2020). 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554 
 

➢ 31/03. Mesures i instruccions per l’ajornament dels pagaments de les 

quotes d’autònoms (RDL 11/2020) afectats per l’estat d’alarma 

(activitat aturada) durant 6 mesos. Govern de l’Estat. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-

4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-

7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658 
 

➢ 30/03. Nova unitat especialitzada en l’acompanyament a autònoms, 

microempreses i pimes i cooperatives en la captació dels ajuts 

econòmics derivats de la crisi de la Covid-19. Funcionament a partir del 

04/05. Ajuntament de Barcelona (gestionat per BarcelonaActiva).  

https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/novetats-i-

premsa/novetats/2020/04/03/pagina51602.jsp 

 

➢ 24/03. Mesures urgents de contractació pública i econòmiques. 

Actuacions primeres de flexibilització normativa de subvencions (DL 

7/2020): permeten la no revocació per la no consecució de la finalitat de 

la subvenció, la no exigència d’un percentatge mínim de despesa i 

l’ampliació de terminis. Generalitat de Catalunya. 

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

action=fitxa&documentId=871593 

 

➢ 15/03. “Bono social” per a autònoms. Definició de les condicions per a 

una prestació (70% base reguladora o 70% base mínima cotització dels 

darrers 12 mesos cotitzats, 661 €). També permet no pagar la cotització 

mensual i amplia les pròrrogues en funció de la durada de l’estat 

d’alarma. Es sol·licita a través de les mútues o l’INSS. Govern de l’Estat. 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/autonomos/home.htm 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/novetats-i-premsa/novetats/2020/04/03/pagina51602.jsp
https://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/novetats-i-premsa/novetats/2020/04/03/pagina51602.jsp
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871593
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/autonomos/home.htm
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➢ 12/03. Mesures i instruccions per l’ajornament de pagaments tributaris 

(RDL 7/2020 i RDL 14/2020) durant 6 mesos, els 3 primers sense 

interessos. Agencia Tributaria (AEAT) – Govern de l’Estat. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tribut

aria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazami

entos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las

_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte_

__de_14_de_abril.shtml 

 

➢ 01/01. Crèdits ICO per autònoms i empreses. Per a liquiditat, 

operacions de circulant i inversions. Instituto de Crédito Oficial – Govern 

de l’Estat. 

https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-

/lineasICO/view?tab=general 

 

 

• SUPORT  ESPECÍFIC AL SECTOR CULTURAL  
 
➢ 21/04. Mesures urgents de suport a l’economia i l’ocupació. Es fixa el 

tipus d’IVA de llibres, diaris i revistes digitals al 4% (RD 15/2020). 

Govern de l’Estat. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554 
 

➢ 17/04. Programa PLATEA 2020 per al foment de la circulació estatal 

d’espectacles. Entre d’altres mesures, es determina l’ampliació del 

calendari d’actuacions (programa prorrogat fins el 21/03/2021). Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) - Govern de 

l’Estat. 
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/portada.html 
 

➢ 15/04. Crèdit ICF Cultura Liquiditat. Està destinada al finançament de 

la tresoreria d’entitats i empreses culturals. Institut Català de Finances i 

Institut Català de les Empreses Culturals – Generalitat de Catalunya 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/ 

 

➢ 06/04. Ajuts SGAE pels creadors afectats per la crisi. Limitat a socis de 

l’entitat, s’apliquen recursos a mesures econòmiques (préstecs i 

avançaments de liquidacions, préstecs excepcionals i ajuts específics) i 

a mesures socials (serveis d’àpats a domicili, assessorament per a 

sol·licitar ajuts públics i programa de solidaritat afectiva). 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=general
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/portada.html
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/
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http://www3.sgae.es/es-

cat/sitepages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=4270&s=0 

 

 

• ALTRES INICIATIVES PRIVADES 
 

➢ 21/04. Plataforma de crowdfunding L’Aixeta, per posar a l’abast del 

públic l’obra de creadors. Subscripció a partir de 2 € / mes.  

https://www.aixeta.cat/ca/faq 

 

 

• A MÉS…. 
 

➢ 17/04. L’INAEM anuncia  que treballen per reforçar els ajuts anuals amb 

una convocatòria extraordinària. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/portada.html 
 

➢ 15/04. Netflix, Acción Cultural Española, la Academia de Cine i l’ICAA 

arriben a un acord per a la creació d’una línia urgent d’ajut 

assistencial als professionals del sector audiovisual. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200415-ayudas-

audiovisual.html 
 

➢ 15/04. A més de la línia de crèdits ICF Cultura Liquiditat, el Pla de 

Rescat esmenta una segona línia de crèdit per a subvencionar 

parcialment els interessos generats pel préstec esmentat. Gestionada 

per l’ICEC, es preveu la publicació per a finals de 2020 o inicis de 2021. 
 

➢ 15/04. La línia de subvencions “Impacte COVID” s’habilitarà per a 

finançar despeses estructurals d’empreses culturals durant el 

tancament per la crisi (lloguers, subministraments, etc.). Gestionada per 

l’ICEC, es preveu publicar  la convocatòria a mitjans del proper mes de 

maig.  
 

 

• WEBS D’INTERÈS 
 

➢ Informació sobre ajuts a autònoms del Dept. de Treball i Afers Socials de 

la Generalitat.  

http://www3.sgae.es/es-cat/sitepages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=4270&s=0
http://www3.sgae.es/es-cat/sitepages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=4270&s=0
https://www.aixeta.cat/ca/faq
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/portada.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200415-ayudas-audiovisual.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/04/200415-ayudas-audiovisual.html
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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  
 

 
 

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
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https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/mesures/departament-cultura/
http://cido.diba.cat/subvencions
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https://www.fmc.cat/novetats.asp?id=1&idc=1
https://www.acm.cat/juridic/notes-informatives

