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44. Mesures de caràcter social en l'àmbit de la 
cultura

 

Objecte:  

S'estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, 
destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música 
i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, 
que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la 
situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats 
familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos 
econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID- 19 i, en especial, de les 
noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del 
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

Beneficiaris i requeriments  

Les persones beneficiàries de la prestació extraordinària per a les persones professionals i 
tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats 
culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el 
compliment dels requisits següents: 

a) Ésser més gran de divuit anys. 

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya. 

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el 
Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte aliè, en el Sistema 
Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts 
escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals, ja siguin 
artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé 
al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l'any 
2020. 

d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona 
beneficiària no han de superar l'import de 18.885 euros. 
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Quantia de l’ajut  

Prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros 

 

 

Procediment de sol·licitud 

L'òrgan competent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d'aprovar una 
resolució de convocatòria que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

Un cop publicada el tràmit es podrà fer a l'espai Tràmits de la Seu Electrònica de la 
Generalitat de Catalunya.  

Aquesta prestació s'atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no 
competitiva, fins a l'exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes, i 
és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, 
destinat a la mateixa finalitat excepte amb l'ajut extraordinari per al manteniment de 
l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones 
treballadores autònomes que formin part de microempreses regulada al capítol I d'aquest 
Decret llei. L'atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària. 

 

 

Més informació 

DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
per fer front a les conseqüències de la COVID-19 
(DOGC núm. 8263, publicat el 04/11/2020) 
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