
 

 

 

61. Subvencions per a despeses estructurals d’entitats 

afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa 

de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19 (Oficina 

de Suport a la Iniciativa Cultural -OSIC- Generalitat de 

Catalunya). 

 

 
1.  Tipus d’ajut: 

 

Subvencions per finançar 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. 

 

Quantia de la subvenció: 

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables 

amb un màxim de 5.000 euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària. 

 

Despeses subvencionables: 

 

Són subvencionables les despeses estructurals a què han fet front les 

persones beneficiàries tant durant la suspensió de la seva activitat habitual 

durant el període d'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de 

març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19, com en el període posterior fins que es 

pugui reprendre l'activitat en un 70% respecte al 2019 d'acord amb el ritme de 

desconfinament que preveuen els decrets de pròrroga successius de l'estat 

d'alarma, i, com a màxim, fins al 31 de desembre del 2020, següents:  

lloguers, quotes de préstecs per al manteniment de l'activitat cultural, 

proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses 

de funcionament. 



 

 

 

2. Beneficiaris: 

 

Associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions 

d’entitats privades sense ànim de lucre. 

 

3. Incompatibilitats: 

 

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, 

sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o 

l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la 

crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19; en canvi, són 

compatibles amb altres subvencions dels organismes esmentats per a la 

mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de 

l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària. 

 
4. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants : 

 

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de 

complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, 

els següents: 

 

 Les persones sol·licitants han d’haver estat admeses a alguna de les 

convocatòries de subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 

Cultural almenys un cop en els darrers 5 anys o ha de constar en els 

seus estatuts que tenen per objecte l’activitat cultural. 

 

 Les persones sol·licitants que obtinguin subvenció han de continuar en 

l’exercici de la seva activitat a 31 de desembre de 2020. 

 

5. Documentació a presentar: 

 

En el moment de presentar la sol·licitud cal aportar la documentació següent: 

 
 Un  pressupost  (model  OSIC) amb les despeses de funcionament 

durant el període subvencionable. 

 

 Si escau, la documentació que es preveu a la base general 12.5. 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/Documents/Formularis_pdf/DOCUMENTACIO_X_A_TOTS_ELS_TRAMITS/ES_tercer_text_refos_BG.pdf


 

 

 

Aquesta documentació una vegada activada l’ajuda la podreu trobar a la 

pestanya "Documentació relacionada". 

 

Quan es podrà demanar?: 

 

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d’octubre de 2020. 

 

6. Com tramitar-ho?: 

 

Telemàticament a la Generalitat a través de : 

 
https://cultura.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=&temesNom=Cultura&moda=1 

 

7. Normativa aplicable: 

 

Bases generales OSIC 
 

RESOLUCIÓ CLT/1030/2020, d'11 de maig, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 
pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de 
subvencions per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de 
l'activitat  cultural  a  causa  de  l'estat  d'alarma  amb  motiu  de  la  COVID-  
19. (DOGC núm. 8135 publicat el 18/05/2020) 

 

8. Altres dades d’interès : 

 

https://cultura.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=&temesNom=Cultura 

 

https://cultura.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=&temesNom=Cultura&moda=1 
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