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CENS D’ESPAIS DE CULTURA RESPONSABLES 
 
En el marc de les accions per acompanyar el sector 
de la cultura i les arts en la represa i amb l’objectiu 
de donar seguretat al públic i prestigi als espais i als 
equipaments culturals es posa en marxa el Cens 
Espais de Cultura Responsables que va ser 
aprovat per mitjà del Decret Llei 44/2020, de 17 de 
novembre. 
 
La inscripció en aquest cens té caràcter voluntari i 
no és un requisit imprescindible per al normal 
funcionament dels espais i equipaments culturals, 
però és un element important més que mostra la 
implicació del sector cultural amb principis bàsics de 
la nostra societat com la salut, la inclusió, la 
pluralitat, el respecte o la llibertat. 
 
És una mesura que s’ha accelerat per pal·liar les 
dificultats del sector en el període de convivència 
amb la pandèmia i que mostra el compromís assumit 
voluntàriament per assolir un alt nivell d’excel·lència 
d’acord amb el caràcter essencial que té per a la 
societat la cultura. 
 
Qui és pot inscriure en aquest Cens? 
Es poden incloure en el Cens espais de qualsevol 
tipus en què es desenvolupin majoritàriament 
activitats culturals i que s'ubiquin a Catalunya.  
 
Aquests espais culturals han de poder continuar 
treballant per oferir a la societat el producte de la 
seva creativitat i aplicar programes d'inclusió social, 
sempre que la situació epidemiològica ho permeti. 
 
Els requisits que han de complir els espais culturals 
per a la inclusió al Cens són els següents: 

 Adoptar totes les mesures sanitàries que 
determinin les autoritats competents en el 
marc del Pla d'actuació del PROCICAT per 
evitar el risc de pandèmia de la COVID-19 i 
aprovar un protocol sanitari per a l'espai 
cultural per prevenir la COVID-19. 

 Assumir el compromís, mitjançant l'adopció 
de programes d'actuació, de promoure 
mesures inclusives i de millora de la salut 
anímica de la ciutadania orientades a evitar 
el risc d'exclusió social de col·lectius 
especialment vulnerables per raons 
econòmiques, socials, de gènere o 
d'inserció social. 

 
Què és el distintiu d’Espai Cultural 
Responsable? 
Els espais i equipaments que compleixin les 
condicions exigides en el Decret Llei i que hagin fet 
la tramitació de la sol·licitud corresponent tindran 
dret a ser declarats “Espai de Cultura 
Responsable” i podran publicitar que han estat 
mereixedors del distintiu en les seves accions i 
productes de comunicació i informació al públic i 
mostrar-lo en els llocs que considerin adequat dels 
espais i equipaments declarats. 
 
Aquest distintiu serà concedit per resolució de la 
consellera de Cultura. 
 
Com es pot sol·licitar la inclusió al Cens? 
Les entitats titulars o gestores dels espais culturals 
han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el 
formulari establert pel Departament de Cultura.  
 
A la sol·licitud s’ha de fer constar les dades generals 
del titular o gestor de l'espai cultural, la ubicació, 
l'aforament màxim del local i les dades de qui en fa 
la declaració com a representant. 
 
Podeu consultar tots els detalls  sobre la 
documentació, declaracions responsables i requisits 
necessaris per a la sol·licitud d’inclusió AQUÍ. 
 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/sid/normativa_en_tramit/docs_tramitacio/Decret_llei_Cens_espais_2020/05_DOGC_8275.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cens-dEspais-de-Cultura-Responsables

