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AJUDA EXTRAORDINÀRIA PER ARTISTES

DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures 
extraordinàries de caràcter social per fer front a les

conseqüències de la COVID-19.



OBJECTE I FINALITAT DE LA PRESTACIÓ

Ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic:

import fix de 750 euros 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.



PERSONES BENEFICIÀRIES

Acreditar els següents requisits:
▪ Ésser més gran de divuit anys.
▪ Estar empadronat i residir legalment en un municipi de

Catalunya.
▪ Haver exercit com a mínim un dia l’any 2020, una activitat

professional:
➢ per compte propi, en situació d'alta en el Règim Especial

d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA),
➢ 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.

▪ El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de
2020 de la persona beneficiària no han de superar l'import de
18.885 euros.



INCOMPATIBILITATS

Compatible amb estar d’alta com a treballador/a per
compte propi o d’altri i amb la percepció de qualsevol
tipus de prestació, ajut o subsidi amb excepció de:

Ajut extraordinari de 2000 € per persones autònomes
(exhaurida).



TRAMITACIÓ

▪ El tràmit encara no està obert.

▪ És imprescindible disposar de certificat digital per 
sol·licitar la prestació.

▪ El més senzill d’aconseguir és l’IDECAT MÒBIL:

https://idcatmobil.seu.cat/



SUBVENCIONS DE L’OSIC

DECRET LLEI 38/2020, de 3 de novembre, pel qual s'adopten
mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els

efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.



Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació
d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

▪ Només se subvencionen espectacles i activitats cancel·lades que s'haguessin de
realitzar entre el 30 d'octubre i el 31 de desembre de 2020.

▪ Termini de sol·licitud: del 12 de novembre al 10 de desembre del 2020.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-
per-compensar-les-perdues-per-cancellacio-despectacles-i-activitats-culturals-amb-motiu-de-la-
COVID-19?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Subvencions per donar suport al finançament de les despeses
de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

▪ El període subvencionable és de l'1 al 30 de novembre del 2020.

▪ El període per presentar sol·licituds és del 12 al 30 de novembre del 2020,
ambdós inclosos.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-
funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19

Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació
d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

▪ Només se subvencionen espectacles i activitats cancel·lades que s'haguessin de
realitzar entre el 30 d'octubre i el 31 de desembre de 2020.

▪ Termini de sol·licitud: del 12 de novembre al 10 de desembre del 2020.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-
per-compensar-les-perdues-per-cancellacio-despectacles-i-activitats-culturals-amb-motiu-de-la-
COVID-19?category=7367b30c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Subvencions per donar suport al finançament de les despeses
de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

▪ El període subvencionable és de l'1 al 30 de novembre del 2020.

▪ El període per presentar sol·licituds és del 12 al 30 de novembre del 2020,
ambdós inclosos.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-
funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19



DECRET LLEI 34/2020, DE 20 

D'OCTUBRE, DE MESURES URGENTS

DE SUPORT A L'ACTIVITAT

ECONÒMICA

DESENVOLUPADA EN LOCALS DE

NEGOCI ARRENDATS.



QUAN S’APLICA:

Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19,
l'autoritat competent decreta mesures de suspensió del
desenvolupament de l'activitat o de restricció de
l'aprofitament material de béns immobles arrendats per
a la realització d'activitats industrials i comercials, en els
contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part
arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per
burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació
raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb
la finalitat de restablir l'equilibri de les prestacions i
d'acord amb les exigències de la bona fe i de l'honradesa
en els tractes.



EN CAS DE FALTA D’ACORD EN EL TERMINI D’UN MES

▪ En cas de suspensió del desenvolupament de l'activitat:
reducció de la renda i altres quantitats degudes en un
cinquanta per cent. En cas que la situació s’allargui
més de tres mesos, la part arrendatària podrà desistir
del contracte sense penalització

▪ b) En cas de restricció parcial de l'aprofitament material
del l'immoble: la renda i altres quantitats degudes per la
part arrendatària s'han de reduir, mentre durin les
mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat
de la pèrdua d'aprofitament de l'immoble, mesurada
objectivament per la reducció d'aforament o d'horaris o
per altres limitacions imposades per la norma.



EN CAS DE FALTA D’ACORD EN EL TERMINI D’UN MES

La part arrendatària pot exigir a l’arrendadora: pagar les
rendes i demés quantitats fent ús de la fiança (exclosa la
fiança legal obligatòria i altres quantitats dipositades en
organismes oficials), les quals s’hauran de restituir un con
transcorri el termini d’un any des de que s’aixequi la
suspensió de l’activitat.



NOVES MESURES ESTATALS

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueban medidas sociales complementarias para la 
protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.



SUBSIDI ESPECIAL D’ATUR DE 90 DIES (ARTICLE 1)

Un subsidi especial d'atur de naturalesa extraordinària, per
un termini de noranta dies, per a les persones que, en el
període d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de
14 de març (del 14 de març al 21 de juny), van esgotar la
prestació, subsidi o ajuda de les que s'haguessin
beneficiat dins de l'acció protectora per desocupació,
sense necessitat de complir el termini d'espera ni acreditar
la carència de rendes, ni l'existència de responsabilitats
familiars regulats amb caràcter general en el text refós de la
Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.



SUBSIDI ESPECIAL D’ATUR DE 90 DIES (ARTICLE 1)

▪ Quantia: 430,27 €

▪ Duració: 3 mesos.



SUBSIDI ESPECIAL D’ATUR DE 90 DIES (ARTICLE 1)

Requisits:

▪ Haver extingit la prestació, subsidi d’atur, subsidi 
extraordinari o ajuda de la RAI.

▪ No tenir dret a la prestació o subsidi d’atur.

▪ Estar inscrit/a al SOC.

▪ No tenir dret a la renda activa d’inserció o una altra 
ajuda assistencial.

▪ En cas de treballar per compte d’altri, no haver causat 
baixa voluntària a l’última feina.

▪ No tenir l’edat legal de jubilació.

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-
especial-desempleo



SUBSIDI ESPECIAL D’ATUR DE 90 DIES (ARTICLE 1)

No compatible amb:

▪ Si se t’ha reconegut prèviament l’ajuda inherent al 
Programa d’Activació d’Ocupació.

▪ Qui es trobi treballant per compte d’altri a temps parcial 
o tinguis suspès el contracte de treball.



PRÓRROGA PER PERCEBRE LA PRESTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA D’ARTISTES (ARTICLE 2)

Pròrroga

Es podrà percebre la prestació fins el 31 de gener de 2021
amb independència dels dies que et quedin per consumir.

▪ Si tens reconeguda la prestació a data 5 de novembre:
s’amplia d’ofici.

▪ Si havies consumit la prestació: s’ha de sol·licitar la
pròrroga.

En cas que prestis serveis un dia, se’t suspendrà la prestació i
podràs activar-la pels dies que et quedin.

Dies d’activitat Dies de prestació

De 20 a 54 120

De 55 en endavant 180



PRÓRROGA PER PERCEBRE LA PRESTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA D’ARTISTES (ARTICLE 2)

Presol·licitud

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/s
olicitud?execution=e1s1

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-
extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1


AJUTS PELS CENTRES EDUCATIUS QUE

REALITZEN EXTRAESCOLARS

DECRET LLEI 41/2020, de 10 de novembre, de mesures
extraordinàries de caràcter social en centreseducatius i en
l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars
per fer front a lesconseqüències de la COVID-19



Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació
econòmica de pagament únic, per un import fix de
3.500,00 euros, dirigit als professionals autònoms,
les empreses i altres entitats que realitzen
activitats extraescolars. Als efectes d'aquesta
modalitat de l'ajut es consideren activitats extraescolars
les següents:

b.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives
dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys no incloses

en la lletra anterior, entre les quals:

b.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim
especial.

b.2.2) Els ensenyaments no reglats d'idiomes.

b.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.

b.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i
escèniques.



BENEFICIARIS

3.2 Poden ser beneficiaris d'aquest ajut en la modalitat
establerta a la lletra b) de l'article 2.1 les persones
treballadores autònomes, les empreses, els
centres docents privats i altres entitats sense
ànim de lucre, com les associacions de mares i pares
d'alumnes o les fundacions, donades d'alta en el cens de
l'impost d'activitats econòmiques en epígrafs
corresponents a aquestes activitats que prestin amb els
seus propis mitjans activitats extraescolars dirigides als
infants i joves d'entre 3 i 18 anys que hagin estat
suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de
29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades
aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a
l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29
d'octubre, esmentada.



GRÀCIES!!!


