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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Què són els Fons Next Generation EU?

Préstecs:
360.000M€

REACT EU
47.500M€

Next
Generation EU
(NGEU)
750.000M€

Transferènces:
390.000M€

Mecanisme
de Recuperació
i Resiliència
(MRR)
672.500M€

Altres
programes
pan-europeus
30.000M€

2021
1.436M€
Préstecs:
70.472M€

MRR
Espanya
140.000M€

Subvencions:
69.528M€

MRR Catalunya

2022
1.120M€

2023-26

per
determinar
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Objectius del Next Generation EU

Digital, verd, equilibri social i territorial i igualtat de gènere

Pla de
Recuperació,
Transformació
i Resiliència

Polítiques
palanca

Components
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Objectius del Next Generation EU
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

10

Polítiques
palanca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de
l'agricultura (16%)
Infraestructures i ecosistemes resilients (12,2%)
Transició energètica justa i inclusiva (8,9%)
Una Administració per al segle XXI (5,0%)
Modernització i digitalització del teixit industrial i de la PIME, recuperació
del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora (17,1%)
Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del Sistema
Nacional de Salut (16,5%)
Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de
capacitats (17,6%)
Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació (5,7%)
Impuls de la indústria de la cultura i l'esport (1,1%)
Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible

6

A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Objectius del Next Generation EU
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de
l'agricultura (16%)
Infraestructures i ecosistemes resilients (12,2%)
Transició energètica justa i inclusiva (8,9%)
Una Administració per al segle XXI (5,0%)
Modernització i digitalització del teixit industrial i de la PIME, recuperació
del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora (17,1%)
Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del Sistema
Nacional de Salut (16,5%)
Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de
capacitats (17,6%)
Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació (5,7%)
Impuls de la indústria de la cultura i l'esport (1,1%)
Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Oportunitats per al sector cultural

16,0%

Palanca 1: Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació
i desenvolupament de l'agricultura
Component 2: Pla de rehabilitació d’habitatge i
regeneració urbana
•

Rehabilitació sostenible d’edificis públics
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Objectius del Next Generation EU
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de
l'agricultura (16%)
Infraestructures i ecosistemes resilients (12,2%)
Transició energètica justa i inclusiva (8,9%)
Una Administració per al segle XXI (5,0%)
Modernització i digitalització del teixit industrial i de la PIME, recuperació
del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora (17,1%)
Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del Sistema
Nacional de Salut (16,5%)
Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de
capacitats (17,6%)
Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació (5,7%)
Impuls de la indústria de la cultura i l'esport (1,1%)
Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Oportunitats per al sector cultural

17,1%

Palanca 5: Modernització i digitalització del teixit industrial i de la
PIME, recuperació del turisme i impuls a una Espanya
nació emprenedora
Component 12: Política industrial 2030
• Finançament a projectes industrials de realitat augmentada,
realitat virtual, visió artificial o robòtica col·laborativa i cognitiva.
Component 13: Impuls a les PIMEs
• Creixement, digitalització i innovació, internacionalització.
Component 14: Pla de modernització i competitivitat del sector turístic
• Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat
mediambiental, socioeconòmica i territorial.
•

Inversions en el manteniment i rehabilitació del patrimoni històric
d’ús turístic.
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Objectius del Next Generation EU
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
1.
2.
3.
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9.
10.
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Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del Sistema
Nacional de Salut (16,5%)
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Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació (5,7%)
Impuls de la indústria de la cultura i l'esport (1,1%)
Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Oportunitats per al sector cultural

Palanca 6: Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les
capacitats del Sistema Nacional de Salut

16,5%
Component 16: Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial
•

Projectes relacionats amb la llengua en l’àmbit de la
Intel·ligència Artificial i del llenguatge natural.
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Objectius del Next Generation EU
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de
l'agricultura (16%)
Infraestructures i ecosistemes resilients (12,2%)
Transició energètica justa i inclusiva (8,9%)
Una Administració per al segle XXI (5,0%)
Modernització i digitalització del teixit industrial i de la PIME, recuperació
del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora (17,1%)
Pacte per la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del Sistema
Nacional de Salut (16,5%)
Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de
capacitats (17,6%)
Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació (5,7%)
Impuls de la indústria de la cultura i l'esport (1,1%)
Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Oportunitats per al sector cultural

Palanca 7: Educació i coneixement, formació contínua i
desenvolupament de capacitats

17,6%
Component 19: Pla Nacional de Capacitats Digitals
•

Actuacions de sensibilització i foment de l’humanisme
tecnològic i de la cultura digital
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Objectius del Next Generation EU
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
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Impuls de la indústria de la cultura i l'esport (1,1%)
Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Oportunitats per al sector cultural
Palanca 8: Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació

5,7%

Component 22: Pla de xoc per la economia de les cures i reforç
de les polítiques d’inclusió
•

Millorar l’accessibilitat des d’una perspectiva integral als
diferents serveis, edificis i equipaments de les
administracions públiques.

Component 23: Noves polítiques públiques per un mercat de
treball dinàmic, resilient i inclusiu
•

Iniciatives de l’economia social per a l’acció cultural i artística.
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Oportunitats per al sector cultural

Palanca 9: Impuls de la indústria de la cultura i l'esport

1,1%

Component 24: Revalorització de la indústria cultural
• Reforç de la competitivitat de les indústries culturals
• Dinamització de la cultura a tot el territori
• Digitalització i impuls dels grans serveis culturals
Component 25: Espanya Hub Audiovisual
• Programa de foment, modernització i digitalització dels sector
audiovisual
• Internacionalització del sector audiovisual
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Quines son les vies per accedir-hi?
Ajuts

Mecanisme de
Recuperació
i Resiliència
(MRR)

Projectes
promoguts
per l’Estat

Contractació

PERTE
(Proyectos
Estratégicos para la
Recuperación y
Transformación
Económica)

Projectes
Promoguts
per les CA

Esforç de
gestió NGEU
•
•
•
•

Ajuts

Indicadors
Comunicació
Avaluació
Mesures
antifrau

Contractació
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
• Actuacions gestionades pel Departament de Cultura

2021-2023

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suport a les acceleradores culturals
Ajuts a l’oferta cultural en àrees no urbanes
Modernització d’infraestructures d’arts escèniques i musicals
Actuacions sobre el patrimoni
Dotació de biblioteques per a la compra de llibres
Digitalització de l’inventari dels béns mobles
Transformació digital dels Arxius Històrics
Ajudes a les sales de cinema

8

projectes

23,8
M€

cultura.gencat.cat
economia.gencat.cat
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A. Els fons Next Generation EU i la Cultura
B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
C. Finançament de projectes. Àmbit empresa
D. Informació i acompanyament
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Distribució d’anualitats 2021-2023
Subvencions
Modernització d’infraestructures d’arts
escèniques i musicals
Dotació de Biblioteques
Ajudes a sales de cine

2021

2022

5.046.225

3.669.982

2023

Total
8.716.208

916.394

916.394

2.938.694

2.938.694

Suport a les acceleradores culturals

2.486.931

1.690.863

4.177.794

Ajuts a l’oferta cultural en àrees no urbanes

1.184.492

1.184.492

2.368.984

8.901.314

7.341.405

2.875.355

19.118.075

2021

2022

2023

Total

Digitalització patrimoni documental
- Registres

60.000

160.000

120.000

340.000

Digitalització patrimoni documental
- Arxius provincials

33.776

34.875

34.875

103.527

Total subvencions

Contractes

Conservació, restauració i posada en valor
del patrimoni cultural
Total contractes
Total fons

4.265.316

4.265.316

93.776

4.460.192

154.875

4.708.844

8.995.091

11.801.598

3.030.230

23.826.920
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Ajuts. Departament de Cultura. 2021-2022

• Projectes de modernització d’equipaments d’arts escèniques
i musicals
Objecte: Finançament de la transformació i modernització i gestió sustentable de les
infraestructures dels equipaments escènics (teatre, dansa i circ) i musicals ubicats a Catalunya

Actuacions de modernització:
• Sistemes

digitals d’àudio i comunicacions en xarxa
• Il·luminació digital
• Vídeo digital
• Gestió digital de maquinària escènica
• Instruments i sistemes digitals de gestió artística i de producció d’espectacles
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Ajuts. Departament de Cultura. 2021-2022

• Projectes de modernització d’equipaments d’arts escèniques
i musicals
Import total 2021-2023: 8.716.208€
Anualitats:
2021
5.046.225€

2022
3.669.982€

Beneficiaris:
a) Equipaments públics amb una programació professional estable en arts escèniques i música
gestionats per ens locals i les entitats de dret públic o privat vinculades o dependents.
b) Equipaments públics o privats dedicats a oferir amb regularitat una programació professional
estable d’arts escèniques gestionats per empreses, tant persones físiques com jurídiques, i
entitats privades sense finalitat de lucre.
c) Sales amb programació professional estable de música en viu de caràcter professional
gestionades per empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats privades sense
finalitat de lucre. En queden excloses les discoteques i sales de ball.
d) Altres espais multidisciplinaris (espais d’assaig, centres de creació i producció, equipaments
amb programació no professional), que dugin a terme la totalitat o majoritàriament part de la
seva activitat en l’àmbit de les arts escèniques i de la música.
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Ajuts. Departament de Cultura. 2021-2022

• Projectes de modernització d’equipaments d’arts escèniques
i musicals
Fita: mínim de 45 infraestructures beneficiades (23 any 2021, 22 any 2022), Catalunya té per
objectiu modernitzar com a mínim 200 infraestructures al llarg del territori nacional i fer
sostenible la seva gestió.
Criteris d’adjudicació: la quantia de la subvenció per a cada ajuntament, entitat o empresa un
màxim de 200.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 80% del cost subvencionable.
Mantenir l’ús prioritari teatral i musical del local, si rep una subvenció per a la seva rehabilitació
o millora, durant un termini mínim de 4 anys.
Termini publicació: abans finals d’any 2021
Termini execució: 31 de desembre 2022
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Ajuts. Departament de Cultura. 2021

• Dotació de biblioteques
Objecte: Subvencions per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques públiques
integrades en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i que consten també al
“Directorio de Bibliotecas Españolas” que ha elaborat el Ministeri de Cultura i Esport en
cooperació amb les Comunitats Autònomes.
Convocatòria única 2021: 916.394€
Beneficiaris: Biblioteques públiques del sistema de Lectura Pública de Catalunya,
3 biblioteques provincials, 2 bibliobusos.
Poden ser beneficiaris de les subvencions els ens locals o els ens que en depenen.
Queden excloses d’aquesta línia de subvencions les biblioteques de titularitat estatal
gestionades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i altres equipaments i
serveis que no siguin biblioteques públiques, (es va fer una contractació menor).
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Ajuts. Departament de Cultura. 2021

• Dotació de biblioteques
Fita: adquisició de 41.238 llibres
Requisits: Respecte les adquisicions, com a mínim, el 50% dels llibres adquirits per
cadascuna de les biblioteques públiques ha de ser en llengua castellana.
El 50% màxim restant pot ser en llengua catalana, però fins a un 10% es pot destinar a
adquirir llibres en llengües estrangeres i en llengües cooficials, pròpies o amb
reconeixement exprés als Estatuts d’autonomia d’altres Comunitats Autònomes, diferents
del castellà i el català.
Termini publicació: abans de finalitzar 2021
Termini execució: abans del 31 de desembre del 2022
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Ajuts. Departament de Cultura. 2022-2023

• Ajudes a sales de cinema
Objecte: Contribuir a la digitalització i aplicació de noves tecnologies, adoptar nous
models de gestió més sostenibles, innovar en la programació i producció europees, tenint
en compte les llengües oficials de l'Estat, i fidelitzar i captar clients.
Actuacions:

Convocatòria única 2021: 2.938.694€

•

Digitalització i aplicació de noves
tecnologies a l'exhibició

Beneficiaris: sales d’exhibició cinematogràfica.

•

Mesures de desenvolupament
sostenible i impacte mediambiental

Criteri d’adjudicació: en funció del nombre de
pantalles de cada sala.

•

Fidelització i captació de Públics

Requisits: estar inscrites al registre administratiu
d’Empreses Cinematogràfiques de l’ICAA.

•

Innovació en la programació i
circulació de produccions europees
i en llengües oficials d'Espanya

Termini publicació: Abans del 31 de juliol del 2022
Termini execució: millores actives l’any 2023
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Ajuts. Departament de Cultura. 2022-2023

• Suport a les acceleradores culturals
Objecte: Millorar la competitivitat del sector cultural, millorar la seva resiliència i impulsar
la transició digital. Es pretén finançar l’acceleració d’empreses culturals amb ajudes que
permetin la digitalització i innovació del sector amb l’objectiu de generar nous llocs de
treball, reforçar el paper d’aquest sector com a motor de l’economia i element de cohesió
social i territorial.
Actuacions:
•
•

Inversions directes per a projectes llavor
Processos de mentoring (acompanyament
empresarial, ajuda a la internacionalització,
captació d’inversors, etc.)

Beneficiaris: empreses culturals.
Criteri d’adjudicació: ajuda mínima
de 50.000€ per empresa.
Termini publicació: any 2022.
Termini execució: pendent.

Import total 2022-2023: 4.177.794€
Anualitats:
2022
2023
2.486.931€
1.690.863€
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Ajuts. Departament de Cultura. 2022-2023

• Ajuts a l’oferta cultural en àrees no urbanes
Objecte: La finalitat és dotar els agents culturals que desenvolupen les seves activitats en
les zones no urbanes de recursos econòmics i instruments que facilitin la consolidació i
sostenibilitats dels seus projectes a llarg termini, millorin la competitivitat i l’estabilitat laboral
en el sector.
Actuacions:
• Esdeveniments o espectacles artístics o
culturals
• Experimentació, investigació i innovació
cultural
• Patrimoni immaterial
• Activitats d’educació, transferència i
mediació artística i cultural

Beneficiaris: Entitats públiques, privades i
professionals.

Import total 2022-2023: 2.368.984€
Anualitats:
2022
2023
1.184.492€
1.184.492€

Termini publicació: primer semestre del 2022

Fites: 48 projectes (24 per any).
Requisits: realitzar part significativa de l’activitat
(75%) en municipis i localitats de menys de
5.000 habitants.
Criteri d’adjudicació: Finançament entre
25.000 i 75.000€.
Termini execució: de l’1 de gener del 2022 al
30 de setembre del 2023.
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Contractacions. Departament de Cultura. 2022-2023

• Conservació, restauració i posada en valor del
patrimoni cultural
Objecte: Promoció de la conservació i restauració del patrimoni per a l’impuls de
l’activitat econòmica.
Convocatòria única 2022: 4.265.316€
Beneficiaris: Béns declarats d’interès cultural.
Requisits: existència en un entorn de 30 km d’una infraestructura turística, o zona on
s’hagi registrat un descens poblacional continuat durant els últims cinc anys.
Termini publicació: Any 2022
Termini execució: Pendent definir
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Contractació. Departament de Cultura. 2022-2023

• Digitalització patrimoni cultural
Objecte:

•

•

Digitalització fitxes i documents: Digitalització, consistent en la gravació de
dades validades documentalment dels registres de l’Inventari dels Béns de
l’Església catòlica digitalització d’unitats documentals.
Digitalització arxius: Digitalització dels fons documentals de titularitat estatal
que es troben als arxius històrics de Tarragona, Lleida i Girona.

Import total 2021-2023:
Anualitats:
Registres:
Arxius:
Fites:

•
•

•
•

Digitalització registres: 340.000€
Digitalització arxius: 103.527€
2021
60.000€
33.776€

2022
160.000€
34.875€

2023
120.000€
34.875€

105.123 documents digitalitzats, 7.152 unitats documentals
3.150 registres, 153.532 imatges.

Requisits: contracte de serveis.
Termini publicació: publicat

Termini execució: Pendent a definir
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Estat 2022
Fons Europeus NGEU culturals en el pressupost 2022 del Ministeri de Cultura y Esports
Projecte

Partida

Import*

Digitalización e impulso de los grandes servicios culturales.
Biblioteca Nacional de España

2.450

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

4.000

Museo Nacional del Prado

8.050

Dinamización de la cultura a lo largo del territorio.
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

19.000

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

14.000

Impulso de la competitividad de las industrias culturales.

Impulso de la competitividad de las industrias culturales. Política Exterior.
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

2.660

Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual. Política Exterior. C25.I01
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

4.150

Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual. Cultura. C25.I01
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

17.308

*Import en milers d’euros
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B. Finançament de projectes. Àmbit cultural
Convocatòries de l’Estat 2021

• Convocatòries estatals de subvencions finançades amb
fons MRR 2021

Ministeri

Concepte

Pressupost
disponible

Estat
convocatòria

Ministeri de Cultura i Esport

Ajudes per la participació de pel·lícules
espanyoles a festivals

0,3M€

Tancada

Ministeri de Cultura i Esport

Subvencions pel foment de la mobilitat
internacional d’autors literaris

1 M€

Tancada

Ministeri d’Afers Econòmics i
Transformació digital

Emprenedores Digitals

51M€

Oberta

Ministeri d’Afers Econòmics i
Transformació digital

Fons Next Tech per a empreses digitals

2.000M€

Oberta

Ministeri d'Indústria, Comerç i
Turisme

Programa d'Impuls del Patrimoni
(Ajuntament de Tarragona)

3M€
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C. Informació i acompanyament
Enllaços d’interès

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
OSIC@gencat.cat

Institut Català de les Empreses Culturals
icec@gencat.cat

Departament Cultura
cultura.gencat.cat
gabinettecnic.secretaria@gencat.cat
Butlletí de novetats

Departament d’Economia i Hisenda
economia.gencat.cat

Acció (Agència per la Competitivitat a l’Empresa)
Cercador d'ajuts
Oficina Next Generation EU

Plan de Recuperación y Resilencia (convocatòries estatals)
planderecuperacion.gob.es
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Gràcies
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Amb la col·laboració de:
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Els fons Next Generation EU i la Cultura
desembre 2021
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