PLE ESPECÍFIC COVID-19 DIES 1 I 3 DE JULIOL
CULTURA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En esclatar la crisi financera i econòmica del 2008, la cultura representava a Catalunya el
3% del VAB (indicador de riquesa generada) i 5.000 M€. Abans de la declaració de l’estat
d’alarma del 14 de març com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, representava
el 2% del VAB i 4.000M€. És a dir, la cultura encara no s’havia refet de l’impacte de la crisi
del 2008, essent un dels sectors amb més dificultats per remuntar aquella crisi.
La situació avui encara és més greu de la que teníem a principi d’any, per dues raons
fonamentals: L’impacte sobrevingut per la crisi de la COVID-19 i la infradotació del
pressupost de cultura, que el 2020 encara és molt lluny de recuperar els nivells d’inversió del
2010.
Dos exemples ajuden a entendre l’abast del problema a casa nostra: Fins a 30 de juny, el
sector de la música calcula unes pèrdues derivades de l’estat d’alarma no inferiors a 18M€ i
el del cinema de 9M€.
Per fer front als efectes de la pandèmia, el Govern de la Generalitat ha aprovat dos paquets
específics d’ajuts al sector, necessaris però parcials (no afronten la situació global dels
diferents sectors culturals) i totalment insuficients, tant pel que fa a les mesures com al seu
abast econòmic:


L’anomenat “Pla de Rescat”, dotat amb 31M€, dels quals 10M€ són préstecs de l’ICF
que s’esgotaren en pocs dies. La majoria de la resta no representen noves
aportacions econòmiques sinó avançaments de les línies ordinàries ja previstes.



El Decret Llei 21/2020 que, pel que fa estrictament a la cultura, suplementa en 22M€
la línia de préstecs de l’ICF, i aprova una línia de 5M€ per a una prestació
extraordinària per a subministraments bàsics destinada a les persones professionals
de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals
suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya. Aquesta prestació serà
cofinançada amb càrrec als fons extraordinaris habilitats per la COVID-19 (Govern de
l’Estat) i pels Departaments de Cultura i Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec
als seus respectius pressupostos.

El Govern de l’estat, en canvi, ha estat molt més ambiciós, essent el govern europeu que
més mesures ha pres i més pressupost específic ha dedicat fins ara a pal·liar els efectes de
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la COVID-19 en els diferents sectors culturals. El Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig,
estableix tot un paquet de mesures específiques en matèria de cultura: 780 M€ en préstecs
destinats a la liquiditat immediata i específica i 82M€ en ajudes extraordinàries als diferents
sectors culturals, al marge de mesures fiscals, incentius al mecenatge, a la producció
audiovisual i la reducció del 21% al 4% de l’IVA del llibres electrònics i premsa digital.
Aquest Reial Decret Llei es tramitarà al Congrés de Diputats com a Projecte de Llei, per la
qual cosa cal esperar que sigui millorat per resoldre algunes qüestions que encara queden
pendents.
El 28 d’abril passat, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar va presentar un
document en el decurs de la compareixença de l’honorable consellera de Cultura a la
Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. El document proposava un Pacte de
Reconstrucció del Sector Cultural Català a través d’un paquet de 38 mesures repartides en
tres objectius:
1.- Un Pla de xoc per salvar el sector
2.- Un Pla de desconfinament de l’activitat cultural per tornar a la normalitat
3.- Un Pla de rescat estructural amb mirada de futur
Alhora, ens oferíem, amb voluntat propositiva i de col·laboració institucional, a parlar de tot
plegat amb el Departament de Cultura. La resposta de la conselleria ha estat nul·la.
Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent
Proposta de Resolució

1.- El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1.1.- Obrir de manera immediata una taula de diàleg amb els Grups Parlamentaris i els
diversos sectors culturals per acordar un calendari concret per tal que el pressupost del
Departament de Cultura arribi al 2% del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya.
1.2.- Constituir una taula mixta de coordinació amb les altres administracions catalanes
(Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments) amb l’objectiu de coordinar els esforços de
totes les administracions vers els sectors culturals.
1.3.- Incrementar el necessari diàleg i concertació amb el Ministerio de Cultura per a tractar
i prendre les mesures necessàries sobre les institucions i fets “de centralitat espanyola,
europea o internacional” que es donen a Catalunya.
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1.4.- Presentar al Parlament de Catalunya, en el temps més breu possible, un estudi dels
impactes directes i indirectes que ha causat la crisi sanitària de la COVID-19 en la cultura,
tenint molt present els següents aspectes:
1.4.1.- La repercussió en els treballadors i treballadores del sector i els autònoms.
1.4.2.- L’impacte que les noves tecnologies han tingut en els sectors artístics,
agreujat durant el confinament per la quantitats d’activitats realitzades sense remuneració.
1.4.3.- Els contractes en l’àmbit digital i els seus efectes sobre els creadors i
creadores.
1.5.- Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos, un pla de
desenvolupament de l’informe “36 propostes per a la millora de la condició professional en el
món de la cultura”, realitzat pel CoNCA a partir de les competències estatutàries. Aquest pla,
que ha de comptar amb la col·laboració i participació del sector, ha de contemplar, entre
altres mesures, l’elaboració d’un cens d’artistes i creadors professionals i normes
específiques en els àmbits laboral, tributari, contractual i formatiu.
1.6.- Presentar al Parlament de Catalunya, en un termini màxim de tres mesos, un pla
d’impuls al mecenatge, el micromecenatge i el voluntariat en matèria cultural, esportiva,
social, d’innovació i científica, d’acord amb les competències estatutàries, amb l’objectiu
d’ampliar les eines de finançament de la cultura i aportar recursos extraordinaris per a
superar la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
1.7.- Estudiar la necessitat d’incloure en el tram autonòmic de l’IRPF una desgravació de la
despesa en consum cultural amb un límit màxim a desgravar, mitjançant l’aportació de
quotes d’abonament a una programació musical, teatral, llibreria, etc., o al consum cultural
en general.
1.8.- Exigir el compliment de la llei per part de les televisions públiques, especialment
Televisió de Catalunya, de dedicació del 6% anual dels ingressos (públics i privats) de les
televisions públiques i del 5% anual dels ingressos de les televisions privades, a la
“producció audiovisual europea”, amb la repercussió positiva que això ha de tenir per a la
producció audiovisual catalana, tal com emana de la Llei General de Comunicació
Audiovisual.
1.9.- En relació als crèdits concedits a les empreses i institucions culturals amb anterioritat a
la crisi sanitària i encara pendents de liquidar, establir una moratòria d’entre sis mesos i un
any a comptar des de la normalització de la situació provocada per la COVID-19.
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1.10.- Flexibilitzar i millorar les contraprestacions de la línia de foment de la difusió de
cinema en versió catalana original, doblada o subtitulada i de producció catalana en sales
d’exhibició.
1.11.- Realitzar una campanya als mitjans de comunicació públics per reactivar l’oferta de
cada sector cultural.
1.12.- Realitzar una campanya institucional dirigida als públics culturals per reactivar
l’assistència als espectacles culturals.
1.13.- Analitzar la diversitat existent de fórmules jurídiques dels grans equipaments culturals
de comú acord i diàleg amb els seus gestors i, si cal, adoptar les mesures corresponents.
1.14.- Implementar mesures que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de
gènere en la cultura, d’acord i en coherència amb la moció presentada pel Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i aprovada al Ple del Parlament del dia 4 de
juny, d’incluir la perspectiva de gènere en les mesures per lluitar contra la pandèmia.
1.15.- Analitzar l’afectació concreta que ha tingut la crisi en l’important teixit associatiu que
forma la cultura popular i tradicional, com a garant de la conservació i difusió d’un llegat
constitutiu del nostre patrimoni cultural i obrir una línia de subvencions i ajuts destinada a
aquest col·lectiu per a garantir la seva viabilitat futura i pal·liar les pèrdues ocasionades per
la crisi de la COVID-19.
1.16.- Prendre les mesures de flexibilització pressupostària que calgui per garantir l’execució
íntegra del migrat i insuficient pressupost de cultura.
2.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat de crear una Comissió d’Estudi
integrada per les Comissions d’Educació, Cultura i Empresa (universitats) per abordar un Pla
General per als Ensenyaments Artístics a Catalunya que abasti l’educació artística i cultural
a l’educació

obligatòria, els centres de formació especialitzats en les diferents etapes

(elemental, professional i superior) independentment de la seva titularitat, garantint un
sistema de finançament que no creï greuges per raó de la seva titularitat o qualsevol altre i
que faci realitat la plena incorporació dels ensenyaments artístics superiors a les
coordenades universitàries, tot assegurant les condicions específiques que aquests
ensenyaments requereixen.
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