BO CULTURAL JOVE
El Govern d'Espanya ha posat en marxa el BO CULTURAL JOVE amb què els joves que compleixin 18
anys al llarg del 2022 disposaran de 400 euros per a l'adquisició i el gaudi de productes, serveis i
activitats culturals.
La seva finalitat és revitalitzar i dinamitzar el sector cultural a Espanya, reduint l'impacte negatiu
causat per la pandèmia, així com generar entre els joves l'hàbit de consum de productes culturals i,
per tant, de nous públics.
És una mostra del compromís del Govern amb el sector cultural i els joves.
➢ És un fort suport econòmic a les indústries culturals en un moment d'incertesa.
➢ Implica entendre que la cultura és part essencial de la recuperació econòmica i el
creixement social i personal.

El programa beneficiarà 500.000 joves, als quals se'ls abonaran un total de 400 euros en un únic
pagament, en format de targeta prepagament virtual nominal, que estaran vigents durant els 12
mesos següents a la concessió.
Aquests ajuts estan recollits als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, amb una partida de
210 milions d'euros.

COM I A QUÈ ES POT DESTINAR?
Els 400 euros del bo cultural es poden fer servir:
●

Fins a 200 euros es podran destinar a arts en viu, patrimoni cultural i arts audiovisuals, com
ara entrades i abonaments per a arts escèniques, música en directe, cinema, museus,
biblioteques, exposicions i festivals escènics, literaris, musicals o audiovisuals.

●

Un màxim de 100 euros es podrà dedicar a béns culturals en suport físic: llibres, revistes,
premsa o altres publicacions periòdiques, videojocs, partitures musicals, discos, CD, DVD o
Blu-ray.
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●

100 euros més, al consum digital o en línia: subscripcions a plataformes musicals, de lectura,
audiolectura o audiovisuals; compra d'audiollibres, llibres digitals; subscripció a
descàrregues de podcasts, videojocs en línia i mitjans digitals.

●

En el cas dels consums físics, només es permet la compra amb recollida a la botiga, a
excepció de subscripcions a premsa i revistes.

●

Les subscripcions a plataformes VOD, podcast i musicals tindran un topall de 4 mesos.

L'ús i la quantitat de diners del bo arriba de forma gairebé directa i senzilla, com el pagament amb
targeta de crèdit.
●

Per als establiments no requereix inversió tecnològica ni llargs processos administratius.

●

S'ha primat la màxima facilitat, tant per a beneficiaris (joves) com per a les empreses i els
agents culturals.

●

Els joves disposaran d'una APP per a la inscripció i una targeta prepagament.

●

Les empreses s'adhereixen al programa a través d'una web.

QUAN ESTARÀ DISPONIBLE?
●

S'està treballant en el desenvolupament tecnològic.

●

Es preveu una campanya d'adhesió de les empreses i les institucions culturals a partir del maig.

●

Els joves en podran gaudir a partir del juny.

●

La durada serà d'un any, des del moment de la seva activació, amb topall el 31 de desembre
del 2023.
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REGULACIÓ DEL BO CULTURAL JOVE
El Consell de Ministres del 22 de març ha aprovat el Reial decret que regula el Bo Cultural Jove,
segons el qual els joves que compleixin 18 anys al llarg del 2022 disposaran de 400 euros per a
l'adquisició i el gaudi de productes, serveis i activitats culturals.
●

El Govern impulsa aquest nou programa d'ajudes amb la finalitat de revitalitzar i dinamitzar
el sector cultural a Espanya, garantint la sostenibilitat de les indústries culturals i creatives
després del negatiu impacte causat per la pandèmia de la covid-19,

●

i de fomentar l'accessibilitat universal i diversificada a la cultura, promovent entre els joves
una fidelització que generi l'hàbit de consum de productes culturals.

El text aprovat ha tingut en compte les aportacions rebudes durant el tràmit d'audiència i informació
pública, que va tenir lloc del 4 al 15 de febrer de 2022. En total, es van recollir 30 aportacions, quatre
procedents de comunitats autònomes, i les 26 restants de persones físiques i jurídiques. Entre les
acceptades, s'han incorporat al text la relativa a l'exempció del còmput de l'import d'aquesta ajuda
a efectes del càlcul de llindars de renda i patrimoni familiar i la que preveu la possibilitat que els
mateixos editors o autors puguin fer vendes en línia dels seus productes culturals amb tramesa a
domicili, entre d'altres.
Es calcula que gairebé 500.000 joves de tot Espanya es poden beneficiar d'aquests ajuts, recollits als
Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022 amb una partida de 210 milions d'euros. Estan destinats
a persones físiques que compleixin 18 anys durant l'any natural en què se sol·licita l'ajut. Per a
l'elaboració del text s'ha seguit l'experiència d'altres països com França o Itàlia, que també fixen
l'edat dels seus beneficiaris en els 18 anys, perquè considera que la majoria d'edat implica, a més de
l'assumpció d'uns deures i drets, la possibilitat d'iniciar una autonomia pel que fa a les decisions en
molts àmbits, també en l'àmbit cultural.

Oferta Cultural Variada
El decret estableix que la despesa es distribueixi i diversifiqui entre tres sectors diferents, amb
imports màxims per a cadascun. Es preveu que el bo subvencioni arts en viu, patrimoni cultural i arts
audiovisuals fins a un màxim de 200 euros per beneficiari. Es repartirà entre entrades i abonaments
per a arts escèniques, música en directe, cinema, museus, biblioteques, exposicions i festivals
escènics, literaris, musicals o audiovisuals.
A més a més, es recull subvencionar productes culturals en suport físic fins a un màxim de 100 euros:
llibres; revistes, premsa, o altres publicacions periòdiques; videojocs, partitures musicals, discos, CD,
DVD o Blu-ray.
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D’altra banda, cada beneficiari podrà destinar fins a 100 euros al consum digital o en línia:
subscripcions i lloguers a plataformes musicals, de lectura o audiolectura, o audiovisuals, compra
d'audiollibres, compra d’e-books,, subscripció per a descàrrega de fitxers multimèdia (podcasts),
subscripcions a videojocs en línia, subscripcions digitals a premsa, revistes o altres publicacions
periòdiques. Aquestes subscripcions estaran limitades a un màxim de quatre mesos.
No serà subvencionable l'adquisició de productes de papereria; llibres de text curriculars, siguin
impresos o digitals; equips, software, hardware, i consumibles d'informàtica i electrònica; material
artístic; instruments musicals; espectacles esportius i taurins; moda i gastronomia. El bo tampoc no
cobrirà l'adquisició de productes que hagin estat qualificats com a X o pornogràfics.

Entitats adherides
El text recull que el Bo Cultural Jove serà d’ús exclusiu en establiments o institucions adherides al
programa, que prestin serveis a Espanya i que, de forma professional i habitual, exerceixin activitats
de venda o posada a disposició de productes, activitats i serveis culturals. Especifica que la gestió
del programa es farà mitjançant una plataforma tecnològica específica per a les entitats
col·laboradores. Els interessats en adquirir la condició d'entitat adherida al Bo Cultural Jove hauran
de sol·licitar la seva adhesió en els termes i terminis que s'estableixin a la corresponent
convocatòria.

Funcionament del programa
La gestió del programa es realitzarà a través d'una plataforma tecnològica específica, on es
presentaran les sol·licituds, que es tramitaran per ordre de presentació.
Una vegada concedida l’ajuda al beneficiari, s’abonarà l’import total concedit, en un únic pagament,
en format de targeta prepagament virtual nominal, que estarà identificada amb un número i la
identitat del beneficiari. Estaran vigents durant els 12 mesos següents a la concessió.
Excepcionalment, es podrà emetre una targeta física en cas que el beneficiari no disposi de dispositiu
mòbil compatible per contenir la targeta virtual esmentada, quan així se sol·liciti.
La futura norma també preveu que el Bo Cultural Jove sigui compatible amb qualsevol altra
subvenció, ajut, ingrés o recurs procedent d'altres administracions públiques.
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