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Núm. consulta: 2020/0544

Antecedents de la persona emprenedora o empresa:

Entitat sense ànim de lucre destinada a la difusió de la dansa i expressió cultural.

Consulta:

Vol saber si hi ha ajuts pel sector.

Resposta: 

Actualment hi ha obertes diverses convocatòries a ajuts que l’entitat podria sol·licitar:

1.  Subvencions  a  activitats  de  dansa  de  caràcter  professional  per  l’any  2020  de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/507672

2. Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els
àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals per a l’any 2020 de l’Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/507667

3. Ajuts per a l'acció i la promoció cultural corresponents a l'any 2020

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/507582

4.  Subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats
privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona
durant l'any 2020 de la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona:

https://cido.diba.cat/subvencions/9957018/subvencions-destinades-a-financar-cicles-i-
festivals-artistics-organitzats-per-entitats-privades-del-sector-cultural-a-realitzar-dins-
la-demarcacio-de-la-diputacio-de-barcelona-durant-lany-2020-diputacio-de-barcelona-
gerencia-de-serveis-de-cultura

5. Subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic: activitats en
matèria  de  formació  i  de  documentació  relacionades  amb  la  cultura  popular  i
tradicional per a l'any 2020 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la
Generalitat de Catalunya:

Servei de Teixit Productiu
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https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/508057

Per altre banda, també hi ha disponibles les següents línies d’ajuts per fer front al
COVID-19:

1. Subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals
durant  la situació de crisi  sanitària  ocasionada per la COVID-19 de l’Institut  Català
d’Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya:

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/507114

2.  Subvencions per compensar  les pèrdues per anul·lació  d'espectacles  i  activitats
culturals durant el període d'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19 de l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya:

https://cido.diba.cat/subvencions/10139853/subvencions-per-compensar-les-perdues-
per-anullacio-despectacles-i-activitats-culturals-durant-el-periode-destat-dalarma-amb-
motiu-de-la-covid-19-generalitat-de-catalunya-oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural-
osic

Conclusió:

L’entitat podrà sol·licitar les següents subvencions i ajuts:

1.  Subvencions  a  activitats  de  dansa  de  caràcter  professional  per  l’any  2020  de
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya:
2. Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els
àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals per a l’any 2020 de l’Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya:
3. Ajuts per a l'acció i la promoció cultural corresponents a l'any 2020
4.  Subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats
privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona
durant l'any 2020 de la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona:
5. Subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic: activitats en
matèria  de  formació  i  de  documentació  relacionades  amb  la  cultura  popular  i
tradicional per a l'any 2020 de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la
Generalitat de Catalunya:
6. Subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals
durant  la situació de crisi  sanitària  ocasionada per la COVID-19 de l’Institut  Català
d’Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya:
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7.  Subvencions per compensar  les pèrdues per anul·lació  d'espectacles  i  activitats
culturals durant el període d'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19 de l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) de la Generalitat de Catalunya:

Font:

- https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/507672
- https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/507667
- https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/507582
- https://cido.diba.cat/subvencions/9957018/subvencions-destinades-a-financar-cicles-
i-festivals-artistics-organitzats-per-entitats-privades-del-sector-cultural-a-realitzar-dins-
la-demarcacio-de-la-diputacio-de-barcelona-durant-lany-2020-diputacio-de-barcelona-
gerencia-de-serveis-de-cultura
- https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/508057
- https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/507114
- https://cido.diba.cat/subvencions/10139853/subvencions-per-compensar-les-perdues-
per-anullacio-despectacles-i-activitats-culturals-durant-el-periode-destat-dalarma-amb-
motiu-de-la-covid-19-generalitat-de-catalunya-oficina-de-suport-a-la-iniciativa-cultural-
osic

Data de l’informe: 4 de juny de 2020    

Proveïdor: Daleph
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