
El Departament de Cultura ha aprovat 10 línies de subvencions en l’àmbit de les 
arts visuals, les arts escèniques i la música gestionades per la Direcció General 
de Creació, Acció Territorial i Biblioteques 

• El 25 de març es va publicar el DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març en 
virtut del qual entren en vigència les mesures de flexibilització en matèria de 
subvencions i els ajuts per pal·liar els efectes de l’aturada forçosa del sector 
cultural pel confinament ordenat per frenar el COVID-19. Amb aquest 
Decret, el Govern  vol donar suport als agents que treballen en les 
diferents baules del sector cultural, minimitzar les afectacions 
generades per la pandèmia i contribuir a la recuperació del teixit 
cultural de Catalunya un cop superada l’emergència sanitària. 
 

• El Departament de Cultura, conscient que la cultura és un bé social de 
primera necessitat, vol atendre les demandes del sector cultural amb 
quatre mesures bàsiques: flexibilitzar els terminis i condicions de les línies 
de subvencions; ajornar terminis de compliment de l’objecte de la subvenció 
i de la seva justificació; finançar les despeses realitzades pels beneficiaris,  i 
establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris de 
subvencions. 

  
 Atès que durant el període de l’estat d’alarma poden ser aprovades bases reguladores 
de subvencions i ajuts, s’han aprovat i estan pendents de publicació, sense data 
determinada, 10 línies de suport a la creació i a l’àmbit territorial que gestiona la 
Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, amb unes dotacions 
màximes que aniran a càrrec del pressupost corresponent al 2020: 

Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts 
escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de 
titularitat pública. 

Aquesta línia de suport està orientada a impulsar residències artístiques, cessió 
d’espais, ajuts i beques a la creació, presentacions públiques i divulgació, 
acompanyament artístic, formació i assessorament professional així com donar suport 
a la internacionalització. Persones beneficiàries: empreses, entitats privades sense 
ànim de lucre, ens locals o ens públics vinculats que gestionin un equipament de 
titularitat pública situat a Catalunya. La dotació econòmica màxima és de 1.450.000,00 
€. 

Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en 
els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.  

Aquesta línia de suport va dirigida a associacions professionals representatives dels 
sectors artístics que treballen per impulsar la millora en els àmbits de les arts 
escèniques, la música i les arts visuals. Persones beneficiàries: associacions 
professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques, de les arts 
visuals i de la música, i col·legis professionals. La dotació econòmica màxima és de 
650.000,00 €. 

Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional. 

Es tracta d’ajuts a activitats de teatre de caràcter professional dirigides a potenciar la 
formació, creació i producció d’activitats professionals, així com la presentació pública i 



difusió. Persones beneficiàries: entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a 
terme tota o una part de la seva activitat en l’àmbit del teatre i agrupacions d’entitats 
sense personalitat jurídica que es reuneixen per fer projectes conjunts. La dotació 
econòmica màxima és de 240.000,00 €. 

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional. 

Es tracta d’ajuts a activitats de dansa de caràcter professional dirigides a potenciar la 
formació, creació, producció, presentació pública i difusió. Persones beneficiàries: 
entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme tota o una part de la seva 
activitat en l’àmbit de la dansa i agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que 
es reuneixen per fer projectes conjunts. La dotació econòmica màxima és de 
170.000,00 €.  

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional. 

Es tracta d’ajuts a activitats de circ de caràcter professional dirigides a potenciar la 
formació, creació, producció, presentació pública i difusió. Persones beneficiàries: 
entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme tota o una part de la seva 
activitat en l’àmbit del circ i agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es 
reuneixen per fer projectes conjunts. La dotació econòmica màxima és de 60.000,00 €. 

Subvencions per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts 
visuals. 

Es tracta d’ajuts a activitats d’arts visuals de caràcter professional dirigides a potenciar 
la formació, producció, exhibició i difusió, així com projectes interdisciplinaris o de 
noves tendències que es fonamenten sobre les arts visuals. Persones beneficiàries: 
empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques i entitats privades sense ànim de 
lucre. La dotació econòmica màxima és de 900.000,00 €. 

Subvencions per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter 
professional en l'àmbit de les arts visuals. 

Els ajuts a les programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en 
l'àmbit de les arts visuals donen suport als municipis d’arreu del territori català per a 
les programacions anuals d’arts visuals. Persones beneficiàries: ajuntaments de 
Catalunya o ens públics vinculats o dependents. La dotació econòmica màxima és de 
320.000,00 €. 

Subvencions a circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i 
música sense finalitat lucrativa 

L’objecte d’aquesta línia és donar suport a l’exhibició d’espectacles en circuits i xarxes 
de difusió de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense 
finalitat lucrativa.  

S’entén per circuït: el conjunt d’espais i equipaments escènics i musicals on es fa una 
programació artística tancada, amb criteris d’economia d’escala i coordinada per un 
operador. S’entén per xarxes de difusió: el conjunt de programadors coordinats per un 
operador que treballen per oferir espectacles i concerts a partir d’un catàleg artístic 
comú a disposició de cada equipament. Persones beneficiàries: entitats privades 
sense ànim de lucre. La dotació econòmica màxima és de 920.000,00 €. 

Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous 
sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament. 



L'objecte és promoure el treball individual en un projecte de recerca, innovació, 
investigació i experimentació, que representi una aportació de continguts i 
conceptualització dels llenguatges en els àmbits de les arts visuals, les arts 
escèniques, la música i el pensament. Així mateix, també dona suport a projectes que 
promoguin els nous sectors creatius.  Persones beneficiàries: persones físiques i 
agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixin per a 
projectes conjunts. La dotació econòmica màxima és de 300.000,00 €. 
 

Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, 
dels nous sectors creatius, de les arts escèniques i de la música. 

L'objecte d'aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional 
de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la 
música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en 
cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya. Persones 
beneficiàries: persones físiques. La dotació econòmica màxima és de 126.000,00 €. 
 
 
 

 
 


