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El Pla de drets culturals de Barcelona és el marc 
conceptual i estratègic de les polítiques culturals 
municipals 
 
Cultura de base i sectors culturals és la segona mesura 
que es presenta, de les nou que inclou el Pla.  
 
Objectiu: impulsar el dret a la creació i a la producció 
cultural en unes condicions de dignitat sociolaboral per a 
les persones treballadores de la cultura 
 
Pressupost: 36.640.941€ 
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1. Dret a l’expressió, la creació i l’experimentació  

1. Beques Barcelona Crea 
2. Xarxa de Fàbriques de Creació 
3. Sistema de residències  
 

2. Dret a un treball cultural digne  
1. Subvencions i ajuts 
2. Clàusules socials en cultura 
3. Oficina Ciutadana de Cultura 
4. Baixos de Protecció Oficial cultural 
 

3. Dret a la participació, l’accés i diversitat 
1. Espais de cultura viva 
2. Consolidació i ampliació dels circuits d’exhibició municipal 
3. Cases de cultura 
4. Manifesta 2024 
5. Implementació del REC cultural 
6. Reformulació del Consell de Cultura 
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Beques Barcelona Crea 

1. Dret a l’expressió, la creació i l’experimentació  
 

2020:  
• Reformulació dels Premis Ciutat de Barcelona  Beques Premis Barcelona  
• 4 línies:  

• cultura-creació artística;  
• cultura-innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària;  
• educació;  
• ciències.  

 
2021: 
• Convocatòria Beques Barcelona Crea, per a la creació i la innovació en pràctiques culturals, un 

ajut específicament dirigit a projectes en formació.  
• 8 modalitats: 

• Arts escèniques (40) 
• Arts visuals (30) 
• Creació musical (23)  
• Creació audiovisual (15) 
• Creació literària i traducció (35) 
• Creació de guions audiovisuals (9)  
• Cultures populars (8) 
• Art i ciència (10) 
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Xarxa de Fàbriques de Creació 

1. Dret a l’expressió, la creació i l’experimentació  
 

• La Caldera. Dansa i arts del moviment (Les Corts) 
• El Graner. Dansa i arts del moviment (Sants-Montjuic) 
• Hangar. Arts visuals i tecnològiques (Sant Martí) 
• La Central del Circ. Circ (Sant Martí) 
• La Escocesa. Arts plàstiques i visuals (Sant Martí) 
• Sala Beckett. Dramatúrgia i arts escèniques (Sant Martí) 
• Escenari Brossa. Arts Escèniques (Ciutat Vella) CANVI DE NOM!! 
• Tantarantana. Arts Escèniques (Ciutat Vella) 
• Nau Ivanow. Arts escèniques (Sant Andreu) 
• Fabra i Coats. Pluridisciplinar (Sant Andreu) 
• Ateneu Popular Nou Barris. Circ (Nou Barris) 
 
Objectiu: assolir uns majors nivells de coordinació entre les diferents 
Fàbriques, compartint projectes i recursos per arribar a tot el teixit cultural 
i artístic de la ciutat i l’àrea metropolitana. Aquesta línia d’acció vol 
concretar un sistema de coordinació que permeti avançar en aquesta 
direcció.  
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Sistema de residències  
1. Dret a l’expressió, la creació i l’experimentació  
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2. Dret a un treball cultural digne  

Subvencions i ajuts 

 
Novembre 2020   Grup de Treball per a la millora de l’acció 
subvencional 

• membres del Comitè Executiu del Consell de Cultura,  
• personal tècnic i polític de l’ICUB i  
• persones externes vinculades al sector cultural 

 
Objectiu: definir i consensuar un nou sistema que emmarqui les 
subvencions i els ajuts que l’Ajuntament ofereix als agents culturals de 
la ciutat.  
 
Important: L’ICUB és l’organisme que més sol·licituds rep i més 
subvencions atorga de tot l’Ajuntament, havent de donar resposta a un 
teixit ampli i molt divers amb necessitats i característiques molt 
heterogènies.  
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2. Dret a un treball cultural digne  

Clàusules socials en cultura 

2016  l’Ajuntament de Barcelona publica la Guia de contractació pública social, amb la voluntat d’incorporar 
objectius de justícia social, sostenibilitat ambiental i codi ètic al conjunt de la compra pública municipal. 
L’Ajuntament i el conjunt d’empreses i entitats amb participació majoritària que componen el grup municipal han 
d’aplicar el contingut de la guia, amb les adequacions corresponents en funció del règim jurídic de contractació i 
l’àmbit d’actuació i competencial. 
 
En el cas dels contractes de serveis que són els que majoritàriament es donen en l’àmbit cultural, existeixen una 
sèrie de qüestions recollides a la Guia que haurien d’estar presents en tots els contractes de l’Ajuntament 
• Qüestions vinculades amb retribucions, convenis i assignació correcta de categories professionals i 

tipologia de contractes.  
• Qüestions vinculades en la relació de l’entitat licitadora amb el territori i el teixit cultural de la ciutat.  
• Qüestions vinculades amb indicadors del balanç social en el conjunt de les empreses.  
• Qüestions vinculades al pes del preu en la licitació. Tot i que s’ha tendit a evitar que la selecció de la millor 

oferta no es fonamenti en el preu més baix, encara cal avançar més per garantir que el preu sigui menys 
determinant.  

• Qüestions vinculades a l’economia social.  
  
Desenvolupar un marc de clàusules socials per a l’activitat cultural requereix un treball en profunditat que permeti 
aterrar totes aquestes recomanacions. Per això es crearà un Grup de Treball format per personal municipal i 
professionals externs amb l’objectiu d’establir una sèrie de clàusules socials adaptades als diferents tipus de 
serveis i activitats culturals que l’Institut de Cultura contracta. D’aquesta manera la redacció de qualsevol nou 
plec de contractació en el futur hauria d’integrar aquestes qüestions.  
 

https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/guia_contractacio_publica_social_cat_2.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/guia_contractacio_publica_social_cat_2.pdf
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2. Dret a un treball cultural digne  

Oficina Ciutadana de Cultura 

Objectiu: consolidar l’Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU) com un 
espai de trobada, acompanyament i suport al teixit cultural de la ciutat 
integrant, de manera progressiva i en diferents fases, els següents serveis:  
 
• Informació, tràmits i assessoraments. 

• Informació a la ciutadania sobre l’oferta i recursos culturals de la 
ciutat, els programes de suport al desenvolupament de projectes 
culturals, etc.  

• Venda d’entrades i inscripcions a activitats i programes de l’ICUB. 
• Realització de gestions i tràmits que tinguin relació amb l’ICUB o 

amb la cultura. 
• Assessoraments i acompanyaments per al desenvolupament de 

projectes culturals. 
• Programació d’activitats formatives, informatives i de debat i reflexió al 

voltant de polítiques, programes i pràctiques culturals.  
• Gestió i cessió d’espais de La Virreina per a la trobada i suport a agents, 

entitats i col·lectius de la ciutat. 
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2. Dret a un treball cultural digne  

Baixos de Protecció Oficial Cultural 

2017  l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa municipal 
Foment de Ciutat, va posar en marxa el projecte Baixos de Protecció 
Oficial (BPO) a Ciutat Vella.  
 
2022 BPO Cultural respon a la dificultat dels agents culturals de la 
ciutat de disposar d’espais econòmicament assequibles.  
 
Els Baixos de Protecció Oficial Culturals s’oferiran a persones, entitats 
o empreses culturals per a la instal·lació de tallers, creació d’espais 
per al treball cultural, l’assaig o l’exhibició d’activitats artístiques de 
petit format, a canvi d’un lloguer social per sota del preu de mercat.  
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3.  Dret a la participació, l’accés i diversitat 

Espais de cultura viva 

2019  Aprovació de la modificació de l’actual Ordenança Municipal de les Activitats 
i dels Establiments de Pública Concurrència per tal d’incloure l’activitat dels “Espais 
de cultura viva”.  
 
Aquesta categoria reconeix a establiments de petit format (amb un aforament màxim 
de 150 persones) i de proximitat on es duu a terme una programació cultural estable 
vinculada a la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació 
vinculada a l’art contemporani i la cultura popular. En aquesta categoria es poden 
acollir bars, restaurants, cafès, teatres, galeries d’art, cinemes, llibreries o espais de 
difusió cultural.  
 
Tres tipologies: 
A – música amplificada 
B – música semi amplificada 
C – música acústica o no amplificada 
 
 
El que busca aquesta línia és ampliar l’abast d’aquesta nova categoria de local 
per garantir la seguretat legal dels establiments que ja tenen una activitat 
cultural regular i, alhora, promoure la incorporació de nous establiments.    

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2003_07_20030716_BOPB_20030716_031_046.pdf
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2003_07_20030716_BOPB_20030716_031_046.pdf
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3.  Dret a la participació, l’accés i diversitat 

Consolidació i ampliació dels circuits d’exhibició municipal 

Objectius: descentralitzar l’oferta cultural apropant-la a tots els barris i millorar 
les oportunitats laborals dels sectors creatius.  
 
• El Barcelona Districte Cultural és un circuit estable d’espectacles 

professionals als barris que va començar a funcionar el 2017.  
 

• El programa Temporals BCN és un cicle d'exposicions que apropa les arts 
visuals als centres cívics.  
 

• La Quinzena Metropolitana de Dansa suma ja 4 edicions. A la darrera 
edició ja van participar un total de deu municipis de l’àrea metropolitana.  
 

• Per últim, la Sala Barcelona va nèixer el 2020 com una iniciativa 
codissenyada i coproduida per l’ICUB i ASACC (Associació de Sales de 
Concerts de Catalunya) per reactivar l’escena musical de la ciutat durant la 
pandèmia.  
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3.  Dret a la participació, l’accés i diversitat 

Cases de cultura 

Objectiu: aprofitar equipaments i espais que ja tenen una trajectòria cultural i artística 
a la ciutat per tal que esdevinguin pols de dinamització en diferents disciplines. Seguint 
innovadors models público-privats i público-comunitaris que vehiculin projectes amb 
valor públic. Les Cases de Cultura tindran activitat comercial, però aquesta no 
suposarà el centre del projecte.  
 
• La Casa de la Música de Barcelona és en realitat una xarxa de tres equipaments:  

• Sala BAM (Barcelona Acció Musical), que s’ubicarà a l’actual sala Barts, i 
començarà activitat a mitjans del 2022, pretén esdevenir el node vertebrador 
del sector musical a la ciutat, treballant en la creació, l’exhibició i la formació 
des de la professionalització, amb una aproximació comunitària que fomenti la 
relació entre cultura i educació i els vincles amb els barris on s’ubica.  

• La Casa de l’Aigua al districte de Nou Barris esdevindrà un espai per a l’assaig 
musical 

• La Fabra i Coats també complementarà la Casa de la Música amb espais i 
recursos.  

 
• El Molino 
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3.  Dret a la participació, l’accés i diversitat 

Biennal d’Art Manifesta 2024 

Objectiu: articular i promoure el sector a través d’un 
procés de codisseny dels seus continguts a partir 
d’un sistema de governança que reconegui i inclogui 
el teixit artístic de la ciutat i els grans equipaments.  
 
Manifesta serà també un gran camp de recerca, 
experimentació i acció des d’on vincular teixit 
creatiu, institucions i ciutadania, amb visió i abast 
metropolità. 
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3.  Dret a la participació, l’accés i diversitat 

Implementació del REC cultural 

Objectiu: reforçar el vincle entre la ciutadania i els equipaments i espais 
culturals locals. 
 
REC Cultural  moneda electrònica ciutadana per facilitar l’accés i la 
participació en activitats culturals de la ciutat i la compra de productes 
culturals.  
 
Prova pilot: inicis del 2022 en equipaments i establiments de proximitat i de 
petit format a Sants i Poble-Sec. En relació amb els equipaments de 
titularitat municipal, s’implementaran els RECs als centres cívics, espais 
d'arts escèniques, espais de concerts, museus i espais d'exposicions, entre 
d’altres.  
 
Així mateix, el sistema del REC Cultural també permetrà afavorir l’accés a la 
cultura a persones i famílies en risc d'exclusió social a partir de criteris de 
tarificació social.  
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3.  Dret a la participació, l’accés i diversitat 

Reformulació del Consell de Cultura 

El Consell de Cultura de Barcelona està format per 3 òrgans:  
 
• El Ple del Consell, integrat per un màxim de 50 persones entre 

representants d’entitats culturals de la ciutat i dels grups polítics de 
l’Ajuntament, persones de reconeguda vàlua en el camp cultural.  

 
• El Comitè Executiu, presidit per la Vicepresidència del Consell i integrat per 

sis vocals designats pel Ple d’entre les persones de reconeguda vàlua en 
l’àmbit cultural, té un funcionament del tot independent i és l’òrgan que 
concentra les competències executives del Consell. 

 
• Les comissions delegades, creades a iniciativa del Ple del Consell, s’obren 

a la participació de totes aquelles persones que, ja sigui a títol individual o 
en representació d’entitats, col·lectius o empreses, estan directament 
relacionades amb el seu àmbit temàtic o sectorial. 

 



Gràcies! 
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