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Prestació extraordinària per a subministraments 
bàsics per a professionals de la cultura 

 
INFORMACIÓ GENERAL I INSTRUCCIONS D’ACCÉS ALS DIVERSOS TRÀMITS 

 
 
FONAMENTACIÓ JURÍDICA 

 Decret Llei 29/2020, de 28 de juliol, Capítol II (Modificació Decret Llei 21/2020, de 2 de juny): 
articles 11, 12 i 13 i disposicions transitòria única i final primera. 

 Resolució TSF/2047/2020, de 7 d’agost (DOGC 12/8), de modificació de la Resolució 
TSF/1341/2020, de convocatòria de la prestació extraordinària de subministraments bàsics 
en l’àmbit de la cultura. 

 
CONTINGUT BÀSIC DE LES MODIFICACIONS NORMATIVES 

 Modificació de requisits d’ingressos per a accedir a la prestació: 
o Es quantifiquen els ingressos “percebuts” (efectivament cobrats) durant el període 

14-3-2020 a 36-5-2020, per les prestacions de serveis (per compte propi o aliè) 
realitzades dins del mateix període de referència. 

o La regulació anterior feia referència a ingressos “meritats” (és a dir, percebuts o amb 
dret a ser percebuts dins o fora del període de referit anteriorment). 

 Modificació de l’import de la prestació: 
o A l’import de la prestació,  (import diari de l'indicador de renda de suficiència 

mensual de Catalunya (IRSC) vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i 
el 6 de maig del 2020) es dedueixen els ingressos percebuts (efectivament 
cobrats) durant el mateix període per les prestacions de serveis realitzades dins 
del mateix període de referència 

o La regulació anterior feia també referència a la deducció dels ingressos “meritats” 
(és a dir, percebuts o amb dret a ser percebuts dins o fora del període de referit 
anteriorment). 

 Finalització del termini de presentació de sol·licituds: 
o Aquelles persones que no havien sol·licitat anteriorment la prestació, tenen de 

termini fins al dia 31 d’agost de 2.020 per a sol·licitar la prestació. 
o Aquelles persones que havien sol·licitat la prestació i els havia estat denegada o bé 

aprovada amb deducció d’imports meritats, rebran via correu electrònic una 
notificació de revisió del seu expedient segons les noves condicions establertes pel 
Decret Llei 29/2020 i la Resolució TSF/2047/2020  

 
PROCÉS D’APORTACIÓ DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 Prèviament, l’interessat haurà rebut, des de la Direcció General de Prestacions Socials, una 
comunicació via correu electrònic de revisió del seu expedient pel canvi de la normativa 
aplicable, que afecta als requisits d’accés a la prestació i a l’import de la mateixa. 

 Aquesta comunicació anirà acompanyada per una “Declaració responsable” en la que 
l’interessat haurà de reflectir, si l’import és diferent, les quantitats percebudes durant  
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període referit anteriorment. L’interessat haurà de complimentar aquesta declaració i 
aportar-la segons l’operativa que s’explica tot seguit:     

 Accés a la pàgina web de la prestació extraordinària per subministraments bàsics en l’àmbit 
de la cultura. 

o Alerta! Per a complimentar l’apartat d’”aportació de documentació” és necessari 
accedir-hi des d’un dispositiu que disposi de l’aplicació Acrobat Reader, versió 9.1 o 
superior (normalment, ordinador o tauleta) 

o Accés a Gencat.cat/Cultura/tràmits/tràmits per temes 
 https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/prestacio-basica-

professionals-arts?category=76867fbc-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c 

o Accedir a “Què necessitem fer”. Passes successives: 
 Aportar documentació 
 Per internet 
 Formulari d’aportació de documentació (descàrrega amb certificació digital) 

 Sobretot, omplir el camps: 
o Número d’expedient 
o Tipus de document: heu d’optar per “Al·legacions” 
o Comentari: escriviu “recurs d’alçada”.  

 Només en el cas de que s’escaigui que la denegació 
ha estat per doble motiu (ingressos i permanències), 
cal que s’especifiqui en aquest apartat. 

 
INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS: 

 Informació genèrica sobre la prestació:  
o FAQS de la prestació (accessible des de la pàgina d’accés a la prestació) 

 Informació específica:  
o Sistema CQS (consultes, queixes, suggeriments). 

 per a preguntar sobre algun dubte o incidència de forma personalitzada. La 
resposta es rebrà mitjançant correu electrònic. 

o Accés via Gencat.cat (passes successives): 
 Contacte 
 Bústia de contacte 
 Vull: “sol·licitar informació” 

 Tema: Cultura (desplegable) 

 Subtema 1: Ajuts de cultura (desplegable) 

 Subtema 2: NO CAL 

 Assumpte: Prestació extraordinària professionals cultura 

 Missatge: text de la consulta personalitzada a realitzar  
 Adjuntar arxius (si escau) 
 Dades de contacte.    
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