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2020 
 
Amb la intenció de pal·liar i minimitzar al màxim les 
conseqüències econòmiques que la pandèmia de la 
COVID-19 pugui deixar en el sector cultural, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en 
marxa un Pla de rescat amb tota una sèrie de 
mesures per tal de protegir el teixit cultural i donar-li 
tot el suport necessari a fi que, un cop finalitzada 
aquesta crisi sanitària, es pugui reemprendre 
l’activitat cultural al més aviat possible. 
 
Tota aquesta informació la trobareu recollida i 
actualitzada permanentment a un nou WEB, on hi 
trobareu informació actualitzada de les necessitats 
manifestades per les diferents entitats 
representatives del sector, així com de les mesures 
que vagi prenent la Generalitat per donar-hi 
cobertura. També s’hi incorporaran totes les 
informacions de les diferents administracions que 
afectin directament el sector cultural o les mesures 
de caràcter general més importants que també hi 
poden incidir. Finalment, hi haurà una secció de 
dades de seguiment de l’impacte de la crisi en el 
sector i de planificació financera del Pla de 
Rescat. 
 
A continuació us presentem un resum de les 
principals línies de treball de rescat del sector 
cultural impulsades des del Departament de Cultura: 
 
 
A. Elaboració i impuls d’un paquet de mesures 
normatives per adaptar les línies de subvencions a 
la situació de crisi 
 
Aprovar canvis normatius que permetin: 
 
Per a les subvencions i instruments financers ja 
concedits en el moment de l’entrada en vigor de 
l’estat d’alarma: 

 No revocar les subvencions concedides 
durant l’any 2020, o anteriorment si el 
període de justificació de l’ajut concedit no 
ha vençut, per la no consecució de la 
finalitat de l’activitat objecte de l’ajut. 
 

 No exigir als beneficiaris de les subvencions 
un percentatge mínim de despesa realitzada 
i justificada respecte del cost total de 
l’activitat objecte de la subvenció. 

 

 Ampliar els terminis establerts per a la 
realització de l’activitat o de justificació de 
les subvencions concedides, de tal manera 
que, per acord dels òrgans designats dels 
ens que les atorguen, es pugui assolir el 
compliment de la finalitat de l’ajut. 

 
Per a les subvencions i les eines de finançament, en 
forma d’aportacions reintegrables convocades amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, 
però encara no resoltes: 
 

 Permetre la reformulació de les bases de 
regulació de les línies d’ajut, atenent no 
només a la reducció de la subvenció 
prevista pel Departament de Cultura, sinó 
també a la d’altres fonts de finançament 
eventuals. 

 

 Flexibilitzar els terminis i les condicions de 
retorn de les aportacions reintegrables (ajuts 
econòmics, en forma de cofinançament, que 
es faciliten en la doble modalitat de 
subvenció i préstec). 

 

 Incrementar el percentatge de bestreta de 
totes les subvencions en un 10%, amb 
l’objectiu d’injectar liquiditat a les empreses i 
entitats beneficiàries. 

 
 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/pla-rescat/mesures/cultura/docs/pla-rescat.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/mesures/departament-cultura/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/mesures/departament-cultura/planificacio-financera/
https://cultura.gencat.cat/ca/departament/plans-i-programes/pla-rescat/mesures/departament-cultura/planificacio-financera/
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B. Mesures per al finançament. Elaboració i 
impuls d’un paquet de mesures per facilitar el crèdit i 
la liquiditat al sector cultural 
 
Línia promoguda per l’Institut Català de les 
Empreses Culturals anomenada ICF Cultura 
Liquiditat, amb un import de 10 milions d’euros, per 
finançar les necessitats de liquiditat de les entitats i 
empreses del sector cultural. 
 
A més, s’està treballant en la creació d’una línia de 
subvenció per finançar els interessos que generi la 
carència del primer any dels préstecs esmentats en 
el punt anterior. 
 
C. Noves línies de subvenció específiques per 
fer front a la crisi 
 
S’està ultimant l’elaboració de les bases per obrir 
noves línies de subvenció per donar suport específic 
al teixit cultural danyat per la manca d’activitat 
forçada per les mesures de confinament, tant per a 
empreses com per a la resta d’entitats del sector: 
 

 Ajuts per compensar danys i perjudicis. 
Compensen les despeses estructurals que 
han tingut les entitats malgrat el cessament 
d’activitats. OSIC 

 

 Ajuts per compensar la reducció d’ingressos 
causada per la cancel·lació d’espectacles 
culturals durant el període d’estat d’alarma 
amb motiu de la COVID-19. compensa els 
caixets, taquillatges i contractacions 
anul·lades. OSIC 

 

 Línia de compensació a l’impacte econòmic 
de la Covid-19. ICEC 

 
La dotació pressupostària d’aquestes noves línies de 
subvenció prové dels increments pressupostaris ja 
previstos per al 2020, sotmesa a l’aprovació del 
Pressupost 2020. 

D. Publicació i modificació de bases de 
subvencions per a l’impuls d’activitat i per a la gestió 
d’activitats cancel·lades no reprogramables 
 
S’han aprovat les noves bases de convocatòries i 
concessions de subvencions per als diferents 
sectors culturals, entre els quals hi ha les arts 
visuals, la dansa, el circ, el teatre, les arts 
escèniques i la música, així com les beques per a la 
recerca i innovació, i també per a la formació.  
 
Aquestes convocatòries s’han aprovat amb el termini 
condicionat a l’aixecament de l’estat d’alarma i es 
publicaran tan bon punt la situació retorni a la 
normalitat per no perjudicar els possibles 
sol·licitants. 
 
Mesures que s’estan treballant sobre les línies de 
subvenció (en coordinació amb les Diputacions pel 
que afecta als teatres de l’SPEEM): 
 

 Modificacions a les bases del Programa.cat 
per facilitar la reprogramació d’activitats: 
abaixar mínims, permetre programar en 
Festa Major... S’està elaborant la proposta. 

 

 Flexibilització de les justificacions dels 
pluriennals E3. 

 

 Flexibilització de les justificacions dels 
convenis dels Centres d’Arts Visuals. 

 
En el cas de cancel·lació d’algun dels mercats 
estratègics o d’altres activitats culturals que no es 
puguin reprogramar, es garantirà l’aportació del 
Departament de Cultura, amb l’objectiu d’evitar 
perjudicis addicionals en les companyies 
contractades –amb prioritat a les companyies 
catalanes–, mitigant la caiguda de contractacions i 
les afectacions per als treballadors i treballadores de 
l’esdeveniment i els proveïdors externs. 
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Anàlisi i aplicació de mesures compensatòries per a 
la contractació dels artistes programats en aquests 
mercats, prenent com a paràmetre les 
contractacions de l’any 2019. 
 
E. Elaboració i impuls de mesures de 
dinamització de la cultura 
 
Suport a la celebració d’una Diada del llibre i la rosa 
memorable en el moment que l’evolució de la 
pandèmia ho permeti, i d’acord amb tots els agents i 
sectors implicats. Serà el símbol de la represa de la 
normalitat i d’una nova etapa en què la cultura ha de 
tenir un protagonisme crucial. 
 
Suport a iniciatives del sector del llibre per a la 
promoció del llibre durant la diada de Sant Jordi. 
 
Suport a totes les iniciatives del món de la cultura 
que busquen acompanyar la ciutadania, que aquests 
dies viu confinada a les seves llars, amb 
recomanacions de lectures, oferta de concerts, 
representacions de tota mena (audiovisuals, 
musicals, debats, jocs, etc.) mitjançant les xarxes 
socials i Internet. El Departament posa a la 
disposició del sector els seus mitjans, com l’Agenda 
Cultural i l’etiqueta #joproposo per difondre-les. 
 
Disseny d’un programa d’activitats de foment del 
consum cultural a la xarxa. Aquest programa 
abastaria, entre d’altres, el foment de la lectura, la 
visita i/o consulta a arxius, museus, jaciments, 
monuments i altres espais patrimonials, així com el 
consum de música i arts escèniques o qualsevol 
altra expressió cultural en suport digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDEU que: 
• El Departament de Cultura ha habilitat el 
següent correu electrònic per atendre consultes i 
recollir suggeriments: 
mailto:suportalacultura@gencat.cat 
 
• Des de la FAC també estem al vostre servei 
per a resoldre qualsevol dubte i recollir les vostres 
demandes: mailto:ateneus@ateneus.cat 
 
 

mailto:suportalacultura@gencat.cat
mailto:ateneus@ateneus.cat

