PRIMER PAQUET 2021 D’AJUDES PER PAL·LIAR
ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA AL MÓN CULTURAL:
Febrer 2021

QUÈ

PER A QUI

QUANT

QUAN

+ INFORMACIÓ

Per compensar pèrdues
per la reducció forçada
d'aforaments d'espais
escènics i musicals

Sales i ateneus d’arts escèniques i musicals, i
activitats incloses dins la programació escolar i
extraescolar en els períodes de confinament
municipal

9,8 M€

Oberta fins al 3/6

S'ha incrementat el percentatge i la quantia màxima a aplicar
en el càlcul de la subvenció en els períodes de restriccions per
confinament municipal.

Despeses estructurals

Associacions i fundacions sense ànim de lucre
dins l'àmbit de la cultura popular i tradicional
catalana i aranesa

800.000 €

Del 24/2 al 5/7

Despeses estructurals tant durant la suspensió de l'activitat
habitual per raó de la crisi sanitària, com en el període
posterior, fins que es pugui reprendre l'activitat en un 70%
respecte al 2019.

Despeses de
funcionament de sales
de música en viu

Empreses i entitats que gestionen sales amb
programació estable de música en viu

1,8 M€

Del 24/2 al 10/3

Quantia de la subvenció:
- Sales amb aforament de fins a 400 persones, 70% de la
despesa declarada
- Sales amb aforament entre 401 i 1.500 persones, 75% de la
despesa declarada
- Sales amb aforament superior a 1.500 persones, 80% de la
despesa declarada

Ajuts extraordinaris per
a professionals de la
Cultura

Professionals artistes, tècnics i docents del
sector de les arts escèniques, arts visuals i
música que no es puguin acollir a cap altra
ajuda

4,5 M€

Del 3/3 (des de les
9h) al 9/3 (fins a les
15h)

Prestació única de 750 euros.
Per a tenir-ne dret, els ingressos obtinguts durant el 2020 no
han d'haver superat els 20.000 €.

Data d’actualització: 9 de març de 2021

Més informació

cultura.gencat.cat

QUÈ
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QUANT
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+ INFORMACIÓ

Per compensar les
pèrdues ocasionades
pel tancament forçós al
principi de la pandèmia
(2020)

Cinemes

4 M€

1a convocatòria: del
9/3 al 29/3, per
compensar pèrdues
del 14 al 30 de març
del 2020

Quantia de la subvenció:

Cancel·lacions per
causes mèdiques
COVID19
Per compensar la
reducció d'aforaments
dels espais escènics

Companyies i artistes

2,2 M€

Dramaturgs

250.000 €

Data d’actualització: 9 de març de 2021

2a convocatòria: del
12/3 al 1/4, per
compensar pèrdues
del 31 de març al 14
d'abril del 2020
Convocatòria pendent

a) Equivalent al 65% del rendiment de taquilla de la sala de
cinema que hagi facturat més de 3.000 € durant el període
subvencionable, o bé
b) Equivalent al 100% del rendiment de taquilla de la sala de
cinema que hagi facturat menys de 3.000 € durant el període
subvencionable.

cultura.gencat.cat

