
 

 

 

 

 

 

MESURES DE SUPORT AL SECTOR CULTURAL  

Guia amb les principals iniciatives i mesures extraordinàries adoptades 

per les diferents administracions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introducció  

Per tal de pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària en el sector cultural, les 

diferents administracions públiques han engegant un seguit de mesures.  

A través del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, el Govern d’Espanya ha introduït 

una sèrie d’iniciatives molt rellevants que es sumen a d’altres de caràcter autonòmic i 

local que, previsiblement, s’ampliaran en els propers mesos.  

En aquesta guia us oferim un resum de les principals mesures adoptades fins el 

moment. 

 

  



 

 

 

Mesures adoptades pel Govern d’Espanya 

Accés al finançament i la liquiditat en el sector cultural  

Accés extraordinari a la prestació per desocupació per a artistes  

Suport a les arts escèniques i a la música 

Suport al sector de l'art contemporani espanyol 

Suport a les llibreries independents 

Suport al cinema i a les arts visuals 

Contractes artístics cancel·lats 

Activitats culturals subvencionades que hagin resultat cancel·lades 

Augment de les deduccions fiscals de la Llei de Mecenatge 

 

Mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya 

Mesures per facilitar el crèdit i la liquiditat del sector cultural 

Canvis normatius en matèria de subvencions 

Beques per a la recerca, la innovació i la creació 

Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’activitats culturals 

Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades per la crisi sanitària 

Subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals 

 

Mesures adoptades per la Diputació de Barcelona  

Una altra Festa Major és possible 

Convocatòria de subvencions per reobertura d’espais escènics  

Plataforma audiovisual 

  



 

 

Accés al finançament i la liquiditat  

El Govern d’Espanya  dota a la Societat de Garantia Recíproca CREA SGR de nous fons per 

oferir línies de crèdit a les empreses culturals en condicions favorables.  

 

Què és CREA SGR i com em puc donar d’alta per accedir als beneficis?  

CREA SGR és una entitat financera sense ànim de lucre subjecte a la supervisió del Banc 

d’Espanya. El seu objectiu és millorar el finançament de les pymes del sector cultural avalant 

les operacions de crèdit davant dels bancs.  

CREA SGR actua com a avalador solidari i cobreix el risc de l’operació, de manera que 

s’aconsegueixen condicions més favorables.  

Les instruccions per donar-se d’alta i poder accedir a les condicions de finançament estan 

disponibles en el següent tutorial de Youtube. 

 

Quina és la dotació i quines línies de crèdit es contemplen?  

CREA SGR promourà les següent línies de crèdit per un import total de 780 milions d’euros:  

- Línia Audiovisual 

- Línia de les Arts Escèniques 

- Línia de la Indústria Musical 

- Línia de la Indústria de el Llibre 

- Línia de les Belles Arts 

- Línia d'altres empreses de el sector cultural (incloent videojocs) 

 

Quines avantatges aporten les línies de crèdit de CREA SGR?  

La comissió d’obertura de l’aval per accedir a les línies de crèdit serà assumida en part per 

CREA SGR, de forma que el cost per als beneficiaris serà d’un 0’5%.  

Les restants condicions del crèdit es determinaran en la resolució de la concessió 

corresponent.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfsQBCv-jIc&feature=youtu.be


 

 

Accés a la prestació per desocupació per a artistes  

Quins treballadors del sector cultural es podran beneficiar?  

Artistes per compte d’altri inclosos en el Règim General de la Seguretat Social (art. 249 ter. Llei 

Seguretat Social) que, per la intermitència de la seva activitat, no reuneixen els requisits per 

accedir a la prestació per atur. 

Per a quins períodes podran sol·licitar la prestació i quina durada tindrà?  

Podran sol·licitar-la per als períodes d'inactivitat de 2020 motivats per la COVID-19. 

La durada de la prestació per desocupació serà en funció dels dies d'alta a la Seguretat Social 

amb prestació real de serveis en la seva activitat artística a l'any anterior a la situació legal de 

desocupació, segons la següent taula: 

Dies d’activitat  Període de prestació en dies 

Des de 20 fins a 54  120 dies 

De 55 en endavant  180 dies  

 

Quina serà la base reguladora de la prestació per desocupació? 

Es constituirà per la base de cotització mínima vigent en cada moment per contingències 

comunes corresponent al grup 7 de l'escala de grups de cotització del Règim General. 

Quines incompatibilitats es preveuen?  

Aquesta prestació és incompatible amb qualsevol percepció derivada d'activitats per compte 

propi o per compte d'altri, o amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d'inclusió, 

salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Suport a les arts escèniques i a la música  

Les mesures de suport s’implementen a través de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de 

la Música (INAEM) per un import total de 38,2 milions d’euros (es sumen 23,7 milions al 

pressupost de la convocatòria ordinària).  

Línies d’ajut extraordinàries   

Aquestes ajudes extraordinàries es concediran a través de dues línies d’actuació:  

- Línia d’ajut a les estructures de les arts escèniques i musicals. 

- Línies d’ajuts a les activitats escèniques i musicals, i als projectes culturals.  

Com es pot accedir als ajuts?  

L'INAEM ha de dictar les resolucions necessàries per a la tramitació i resolució dels 

procediments de convocatòria i concessió, així com el pagament de les ajudes. 

 

Suport a l’art contemporani espanyol  

Es contemplen ajuts per a la promoció de l'art contemporani espanyol (500.000 euros) 

adquisició específica d'art contemporani espanyol per a les Col·leccions Públiques de l'Estat a 

galeries d'art i a creadors amb residència fiscal a Espanya (500.000 euros). 

Qui es podrà beneficiar d’aquests ajuts? 

Galeries d'art contemporani espanyol amb seu en territori espanyol o els artistes visuals, crítics 

i comissaris residents en aquest territori. 

Quins possibles beneficiaris queden expressament exclosos?  

Aquells sol·licitants que tinguin la residència fiscal en països i territoris considerats paradisos 

fiscals. 

Les persones o entitats en qui concorri alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la 

Llei general de subvencions. 

Com es pot accedir als ajuts? 

La Direcció General de Belles Arts dictarà les resolucions corresponents per a la tramitació i 

resolució dels procediments de convocatòria i concessió, així com el pagament de les ajudes. 

 

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


 

 

Suport a les llibreries independents  

Les ajudes extraordinàries  al sector del llibre ascendeixen a 4 milions d'euros per pal·liar 

situacions que de manera indubtable derivin de la COVID-19.  

Qui es podrà beneficiar d’aquests ajuts?  

Les llibreries independents: negocis dedicats a la venda de llibres que comptin amb un o dos 

establiments, amb independència del nombre d'empleats o de les xifres de facturació sempre i 

quan l’oferta editorial no estigui condicionada per un majorista o distribuïdor, sinó que les 

compres seran conseqüència de la seva decisió autònoma. 

Quines llibreries independents queden expressament excloses?  

Aquells sol·licitants que tinguin la residència fiscal en països i territoris considerats paradisos 

fiscals. 

Les persones o entitats en qui concorri alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la 

Llei general de subvencions (p. Ex., condemnats per sentència ferma a la pèrdua d'idoneïtat 

per obtenir subvencions o ajuts públics, prevaricació, suborn, malversació, tràfic d'influències, 

fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics, etc.). 

Com es pot accedir als ajuts? 

La Direcció General de el Llibre i Foment de la Lectura dictarà les resolucions corresponents 

per a la tramitació i resolució dels procediments de convocatòria i concessió, així com el 

pagament de les ajudes.  

 

Suport al cinema i a les arts visuals  

Es flexibilitzen i s’adapten les exigències associades a les produccions objecte de subvenció.  

S’adapta transitòriament la definició d’estrena comercial permetent, fins que les sales 

d’exhibició tornin a estar en funcionament, que es pugui considerar com a tal el realitzat a 

través de la televisió o serveis de comunicació electrònica que difonguin serveis de catàlegs de 

programes.  

S’estableix la concessió directa d’ajuts a les sales d’exhibició cinematogràfica l’activitat de la 

qual s’hagi vist suspesa.  

 

 

 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro-bibliotecas.html


 

 

Contractes artístics cancel·lats 

Per a contractes d'interpretació artística i d'espectacles suspesos o cancel·lats no superiors a 

50.000 euros.  

- Possibilitat d'avançament de fins al 30% de el preu de contractes quan s'acordi la modificació 

o suspensió de la mateixa per a ser executat posteriorment. 

- Possibilitat d'indemnització d'entre el 3 i 6% del preu de contracte quan s’acordi la resolució 

del mateix. 

 

Activitats culturals subvencionades que hagin 

resultat cancel·lades  

Els beneficiaris de subvencions i ajudes públiques atorgades per a la realització de projectes 

culturals percebran aquelles despeses subvencionables degudament acreditades i no 

recuperables que hagin realitzat a l’hora d’assolir els objectius quan el projecte no hagi pogut 

portar-se a terme, totalment o parcial, com a conseqüència de les mesures previstes per l’estat 

d’alarma  o aquelles que hagin adoptat les autoritats competents per fer front a la crisi 

sanitària del COVID-19.  

 

Augment de les deduccions fiscals de la Llei de 

Mecenatge  

Augmenten un 5%  els percentatges de deducció previstos per a les donacions efectuades per 

contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

- Les aportacions de fins a 150 euros passen d'una deducció del 75% al 80% 

- Les aportacions de més de 150 euros passen d'una deducció del 30% al 35% 

- La deducció del 35% es pot elevar al 40% si en els dos exercicis immediatament anteriors 

s'haguessin efectuat donacions pel mateix import o superior a favor de la mateixa entitat. 

 

 

 

 



 

 

 

Mesures per facilitar el crèdit i la liquiditat 

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. 

 

Quines són les condicions financeres?  

Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial. 

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs. 

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%. 

Comissió: sense comissions. 

Garanties: a determinar en funció del projecte. 

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu d'aquesta línia de 

finançament. 

 

Com puc accedir a aquests crèdits?  

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el 

préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i 

emet l’informe d’elegibilitat corresponent. 

Pots sol·licitar aquests préstec en el següent enllaç.  

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

Canvis en matèria de subvencions  

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. 

 

Subvencions i eines de finançament 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 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Beques per a la recerca, la innovació i la creació 

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) impulsa 

una convocatòria de beques que té com a objectiu promoure el treball artístic i la recerca, tant 

a nivell de creadors individuals com d’agrupacions artístiques.  

 

A quines modalitats es pot optar?  

 

Arts visuals i nous sectors creatius. Aquesta modalitat dona suport a la conceptualització, la 

creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.  

 Arts escèniques. Projectes de recerca, innovació i creació en l’àmbit de la dansa, el teatre o el 

circ, vinculats o no a una producció.  

Música. Aquesta categoria dona beques de suport a la creació compositiva d’obres originals. El 

resultat final ha de ser una partitura o una creació en suport d’àudio.  

Projectes de recerca. Promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors o comissaris 

en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius. 

 

Quin és el termini i on s’han d’adreçar les sol·licituds?  

El termini de sol·licitud és el 27 de maig de 2020.  

La documentació s’ha de presentar telemàticament seguint les instruccions del següent enllaç.  

 

 

  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-a-la-recerca-i-la-innovacio-en-els-ambits-artistics-i-del-pensament


 

 

 

Subvencions per compensar les pèrdues per 

anul·lació d’activitats culturals  

 

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) atorga 

subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents 

als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma declarat 

mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

Qui pot demanar aquestes subvencions?  

- Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats culturals 

remunerades.  

- Entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals de pagament.   

 

Quin és el termini i on s’han d’adreçar les sol·licituds?  

El termini de sol·licitud és el 25 de maig al 30 d’octubre de 2020.  

La documentació de presentar telemàticament seguint les instruccions del següent enllaç.  

 

 

  

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


 

 

 

Subvencions per a despeses estructurals d’entitats 

afectades per la crisi sanitària  

 

El Departament de Cultura a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) atorga 

subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats 

afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant 

el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19. 

 

Qui pot demanar aquestes subvencions?  

Poden optar a aquestes subvencions les associacions i altres entitats privades sense finalitat de 

lucre i les federacions d’entitats privades sense ànim de lucre. 

 

Quin és el termini i on s’han d’adreçar les sol·licituds?  

El termini de sol·licitud és el 25 de maig al 30 d’octubre de 2020.  

La documentació s’ha de presentar telemàticament seguint les instruccions del següent enllaç.  

 

 

  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-a-causa-de-lestat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


 

 

Subvencions per a les despeses de funcionament 

d'empreses i entitats culturals  

 

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) atorga subvencions per contribuir 

econòmicament a finançar les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals 

durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

 

Qui pot demanar aquestes subvencions?  

Poden optar a aquestes subvencions empreses, entitats sense ànim de lucre (associacions, 

fundacions, ONG, etc.), professionals i autònoms. 

 

Quin és el termini i on s’han d’adreçar les sol·licituds?  

Estan pendent de convocatòria. Per a més informació, es poden consultar les bases 

específiques acordades pel Consell d’Administració de l’Institut Català de les Empreses 

Culturals.  

Els terminis de presentació es publicaran en el següent enllaç.  

 

 

 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795093.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795093.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19


 

 

 

 

Pla de mesures de suport al sector cultural de la 

Diputació de Barcelona  

Es tracta d’una sèrie de mesures de caràcter extraordinari dotades amb un pressupost de més 

de 2 milions d’euros.  

Resumim les línies principals que estan treballant:  

 

Una altra Festa Major és possible 

Recull de propostes per a la realització d’activitats culturals festives en el marc de les festes 

majors confinades 2020. La Diputació de Barcelona brinda el seu suport als Ajuntaments 

mitjançant un fons de prestació.  

Es poden consultar les diferents propostes elaborades aquí.  

 

Convocatòria de subvencions per reobertura espais escènics  

Fons destinat a garantir la reobertura dels espais escènics quan sigui possible i cobrir la 

reducció d’ingressos ocasionada per les limitacions en l’aforament.  

El beneficiaris seran els espais inclosos en el Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals 

de Catalunya (SPEEM) 

 

Plataforma audiovisual  

Està previst activar una plataforma de continguts audiovisuals en línia per a la seva difusió a 

través dels canals de la Xarxa Audiovisual Local.  

Aquesta iniciativa té l’objectiu de difondre el treball dels artistes.  

 

Per a més informació podeu consultar l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.  

 

https://www.diba.cat/es/web/cerc/festesmajors
http://www.xal.cat/
https://www.diba.cat/es/web/cultura

