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LLISTAT DE MESURES ADOPTADES PER FER FRONT A LA SITUACIÓ 

EXCEPCIONAL D’ESTAT D’ALARMA 

 

Des de Patrimoni Cultural, som conscients que el confinament pel SARS-CoV-2 està tenint 

afectacions en l’activitat cultural, social i econòmica de tot el sector museístic. És per això 

que intentem facilitar tota aquella informació que us pugui ajudar tant als treballadors dels 

mateixos museus com a les empreses i autònoms amb els que hi esteu vinculats.  

 

Al Canal Empresa trobareu endreçades i permanentment actualitzades totes les mesures 

econòmiques i socials per a empreses i autònoms que s'estan prenent, tant des del govern 

català com des de l’estat espanyol: 

 

 Crèdits i préstecs 

 Ajuts i prestacions per empreses i autònoms 

 Ajornament de tributs 

 Ajustament temporal de l’activitat (ERTO) 

 Mesures per als contractistes 

 

Destaquem quatre d’aquestes mesures per la seva vinculació específica amb el nostre sector 

o per les seves característiques: 

 

Línia de préstec ICF Cultura Liquiditat 

 

Préstecs posats en marxa pel Departament de Cultura i l’Institut Català de Finances (ICF), per 

fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació 

derivada del COVID-19. 

 

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el 

préstec. El Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals 

(ICEC), estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent. 

 

 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/


 

 

 

 
Portaferrissa, 1 (Palau Moja) 
08002 Barcelona 
Telèfon 933 16 27 40 

2 

 

 

Condicions financeres 

Import: entre 20.000 € i 300.000 € per empresa o grup empresarial. 

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs. 

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%. 

Comissió: sense comissions. 

Garanties: a determinar en funció del projecte. 

 

Trobareu més informació en aquest enllaç. 

 

 

Línia de finançament específic de l’Institut de Crèdit Oficial per a autònoms i 

empreses vinculades al sector turístic i activitats associades. Dintre de la 

relació d’activitats associades, s’inclouen: “Actividades de bibliotecas, 

archivos, museos y otras actividades culturales”, “Actividades de museos”, 

“Gestión de lugares y edificios históricos".  

 

Es tracta d’uns préstecs posats en marxa per l’ICO per al sector turístic que ara s’han fet 

extensius a activitats associades diverses, entre les quals s’inclouen activitats de museus o la 

gestió d’emplaçaments i edificis històrics. 

 

Import màxim per client: fins a 500.000 €, en una o diverses operacions. 

Conceptes que es poden finançar:  

Necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia “Empresas y Emprendedores”. 

Projectes de digitalització i en particular els destinats a fomentar solucions de teletreball 

inclosos en el programa Acelera Pyme 

Modalitat: préstec. 

Tipus d'interès: fix, fins a l'1,5% (TAE màxima inclosa comissions). 

Termini d'amortització i carència: D'1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal. 

 

Trobareu més informació en aquest enllaç. 

 

 

 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/prestecs/icf-cultura-liquiditat/
https://acelerapyme.gob.es/
https://www.ico.es/web/ico/ico-sector-turistico-y-actividades-conexas-
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Ajuts econòmics per a autònoms i microempreses del sector turístic (inclouen 

guies de turisme i empreses turístiques de mediació). 

 

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya posa en marxa una 

línia d’ajut, en forma de prestació econòmica directa, per a les persones treballadores 

autònomes i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic. 

 

a. Ajut de 2.500 euros en un únic pagament. 

 

b. Beneficiaris: Autònoms/persones físiques i microempreses turístiques o que desenvolupin 

activitats complementàries al sector turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins a un 

màxim de 500.000 € de volum anual de facturació. 

 

Per tal de poder sol·licitar l’ajut, cal complir amb els requisits següents: 

 

1. Establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació, 

establiments i activitats d’interès turístic. 

 

2. Acreditar l’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin l’obligació de ser-hi) 

i degudament legalitzades amb una antelació mínima d’un any a l’inici del confinament 

decretat per a la present crisi de la Covid-19, això és, des del 15 de març del 2019. 

 

3. Seguir l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut. 

 

Aquest ajut és de concurrència no competitiva: és a dir, a mesura que van entrant sol·licituds 

i una vegada comprovat que reuneixen les condicions, s’atorga fins a exhaurir la partida 

destinada a l’efecte. 

 

Trobareu més informació en aquest enllaç. 

 

 

 

 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-als-autonoms-i-microempreses-del-sector-turistic/
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Prestació econòmica, per part del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, de fins a 2.000 € per a les persones treballadores autònomes -

persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva 

facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus. 

 

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes  -persona física- hauran 

d'estar donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social 

(RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya. 

 

L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de 

març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones 

treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà 

amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA. 

 

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a 

l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb 

qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat. 

 

Trobareu més informació en aquest enllaç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
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ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS  

 

Departament de Cultura 

El Departament de Cultura ha proposat al Govern una sèrie de mesures per poder pal·liar 

l’afectació al sector cultural.  

Quan tinguem més informació sobre la implementació d’aquestes mesures us la farem 

arribar. 

 

Servei d’Ocupació de Catalunya   

En aquest enllaç trobareu informació sobre els tràmits i gestions relacionades amb les 

prestacions d’atur, les renovacions de la demanda d’ocupació, les inscripcions d’ocupació, la 

renda garantida a la ciutadania. 

 

Preguntes freqüents 

 

 La Generalitat de Catalunya ha creat un apartat de preguntes més freqüents 

relacionades amb tots els àmbits afectats per SARS-CoV-2. 

 

 El Departament de Cultura ha creat un apartat de preguntes freqüents relacionades amb 

la situació d’emergència que vivim en el camp de la cultura.  

 

 L’Associació Catalana de Municipis ha creat un apartat d’informació d’interès per als ens 

locals sobre el Covid-19. 

 

 

Última actualització: 02/04/2020 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383520/president-torra-consellera-vilallonga-proposen-paquet-20-mesures-protegir-sector-cultural-davant-consequencies-del-coronavirus
https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/PMF_Ciutadania_30_03_2020.pdf
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequent
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/cultura/
https://www.acm.cat/informacio-oficial-covid-19

