
   

42. Flexibilització de terminis i requisits de les ajudes 

de producció de llargmetratges i curtmetratges. 

Ministerio de Cultura y Deporte. 

1. Tipus d’ajut:   

Pel·lícules (llargmetratges):  que siguin beneficiaries d’una ajuda general o 

selectiva tindran ara un termini més llarg per iniciar el rodatge, ja que aquest 

no començarà a comptar fins que finalitzi l’estat d’alarma. També es podran 

ampliar els terminis per sol·licitar la qualificació i el certificat de nacionalitat, 

notificar el fi de rodatge, acreditar els costos de la pel·lícula, realitzar l’estreno 

comercial, declarar els ingressos i lliurar la copia de la pel·lícula a la Filmoteca 

Española. 

Les empreses podran cobrar el 50% de l’ajut concedit, tot i que encara no 

s’hagi comunicat l’inici de rodatge (llargmetratges). 

Curtmetratges: també s’han vist ampliats el terminis per complir amb les 

obligacions derivades de l’ajuda, així com la consideració de despeses 

subvencionables per aquells que com a conseqüència de la crisi, no hagin 

pogut finalment aplicar-se al projecte. 

De manera extraordinària i fins el 31 d’agost de 2020 es considerarà 

també com a estreno comercial una pel·lícula cinematogràfica que es porti 

a terme en canals de televisió, plataformes o vídeo sota demanda, eximint de 

l’obligació de fer l’estrena en sales, acomplint amb les obligacions de sol·licitud 

de nacionalitat i de qualificació de l’Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA ) o l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma amb 

competència en la matèria. 
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2. Beneficiaris:  

Empreses que realitzin produccions cinematogràfiques i de sèries audiovisuals 

de ficció, animació o documentals. 

3. Modificacions/ ampliacions de terminis per justificació de les ajudes: 

Llargmetratges i curtmetratges: 

Per a comunicar a l’ICAA la fi del rodatge i sol·licitar la qualificació i el certificat 

de nacionalitat, 5 mesos més. Si ja ha obtingut aquests documents i en 2020 té 

que: 

 Acreditar el cost de la pel·lícula, 4 mesos més 

 Lliurar la còpia de la pel·lícula a la Filmoteca Española, 4 mesos més. 

Es pot demanar una pròrroga del termini ampliat abans de la finalització 

d’aquest. 

Només per a llargmetratges: 

S’han de complir amb els terminis d’inici i comunicació de rodatge a pesar de la 

paralització de l’activitat,  si la pel·lícula ha sigut beneficiària d’una ajuda a la 

producció de curtmetratges sobre el projecte concedit en 2019. El termini d’inici 

i comunicació començarà a comptar una vegada finalitzat l’estat d’alarma. 

Si no es pot complir amb el terminis d’inici i comunicació deurà sol·licitar al 

ICAA l’ampliació dels mencionats terminis, que decidirà mitjançant resolució 

motivada de l’Institut. 

Para accedir al cobrament del 50 % de l’ ajuda no serà necessari 

comunicar l’inici del rodatge, serà suficient amb sol·licitar a l’ ICAA rebre 

aquest percentatge de l’ajuda. 

 

 



   
 

Per a les estrenes de llargmetratges que es realitzin a l’any 2020 s’han reduït el 

número de sales exigit per acomplir amb els requisits d’estrena: 

Ajudes generals a llargmetratges: 

• Amb cost superior a 2.000.000 €, 20 sales. 

• Amb cost igual o inferior a 2.000.000 €, 10 sales. 

• En versió original en llengües cooficials distintes del castellà , 6 sales (en 3 de 

les quals s’exhibirà en la seva versió original). 

• De caràcter documental, 2 sales. 

Ajudes selectives a llargmetratges: 

• 7 sales. 

• De caràcter documental, 2 sales. 

• En versió original en llengua cooficial diferent al castellà, 2 sales. 

S’ha reduït el percentatge a còpies, publicitat i promoció per a la estrena de 

llargmetratges: 

Llargmetratges que hagin percebut el 75% o més de l’ajuda sol·licitada:  

• 7 % per ajudes generals. 

• 3 % per ajudes selectives. 

Llargmetratges que hagin percebut menys del 75% o més de l’ajuda 

sol·licitada:  

• 5 % per ajudes generals. 

• 2 % per ajudes selectives. 

Es reconeixeran com a despeses subvencionables totes aquelles despeses en 

què hagin incorregut les empreses que, com a conseqüència de la crisis hagin 

tingut que tornar a efectuar. 



   
 

Només per a curtmetratges: 

S’han de complir amb els terminis d’inici i comunicació de rodatge a pesar de la 

paralització de l’activitat si la pel·lícula ha sigut beneficiària d’una ajuda a la 

producció de curtmetratges sobre el projecte concedir en 2019, el termini d’inici 

i comunicació començarà a comptar una vegada finalitzat l’estat d’alarma. 

Si no es pot complir amb el terminis d’inici i comunicació deurà sol·licitar al 

ICAA l’ampliació dels mencionats terminis, que decidirà mitjançant resolució 

motivada de l’Institut. 

Es reconeixeran com a despeses subvencionables totes aquelles despeses 

en què hagin incorregut les empreses que, com a conseqüència de la crisi 

hagin tingut que tornar a efectuar. 

NOVETATS modificació convocatòria subvencions curtmetratges:  

Segons la RESOLUCIÓ CLT/942/2020 d'1 de maig (Generalitat de Catalunya), 

per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut 

Català de les Empreses Culturals de modificació transitòria per a la 

convocatòria de l'any 2020 de les bases específiques que han de regir la 

concessió de subvencions per a la producció de curtmetratges 

cinematogràfics: 

1. Es modifica la lletra a) de la base 3 de l'annex de l'Acord del Consell 

d'Administració de 12 de juny de 2019, que passa a tenir la redacció següent: 

“a) El curtmetratge no pot haver iniciat el rodatge en el moment de presentar la 

sol·licitud i l'ha de finalitzar abans de l'1 de novembre del segon any 

posterior al de concessió de la subvenció. 

L'empresa productora ha de comunicar a l'Institut Català de les Empreses 

Culturals la data d'inici de rodatge en un termini no inferior als 15 dies previs, i 

la data de fi de rodatge en un termini no superior als 30 dies posteriors. 

En cas de curtmetratges d'animació, es considera inici de rodatge la data d'inici 

del moviment en els dibuixos, i fi de rodatge, el moment en què finalitzi el 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793490.pdf


   
procés de producció i postproducció de la imatge i abans del procés de 

mescles.” 

2. Es modifica l'apartat a.4) de la base 6.1 de l'annex de l'Acord del Consell 

d'Administració de 12 de juny de 2019, que passa a tenir la redacció següent: 

“a.4) Historial de l'empresa productora sol·licitant que acrediti l'experiència 

provada en els darrers sis anys anteriors al de publicació de la convocatòria, 

exclòs aquest. En cas que es tracti de productores de nova creació, s'ha de 

presentar l'historial de la persona que realitza la producció executiva. Als 

efectes d'aquestes bases s'entén per productora de nova creació la que hagi 

estat constituïda en els darrers quatre anys, exclòs l'any de concessió de la 

subvenció.” 

3. Es modifiquen la lletra g) i l'últim paràgraf de la base 7 de l'annex de l'Acord 

del Consell d'Administració de 12 de juny de 2019, que passen a tenir la 

redacció següent: 

“g) Foment de la igualtat de gènere. Els projectes amb participació femenina 

poden obtenir fins a 10 punts en aquest criteri. 

“Per optar a les subvencions, les sol·licituds han d'obtenir una puntuació 

mínima de 57 punts en el conjunt dels criteris.” 

4. Es modifica el darrer paràgraf de la base 8 de l'annex de l'Acord del Consell 

d'Administració de 12 de juny de 2019, que passa a tenir la redacció següent: 

“La composició d'aquesta Comissió ha de ser paritària pel que fa al gènere, 

d'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 

d'igualtat efectiva de dones i homes.” 

5. Es modifica la base 9 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de 12 

de juny de 2019, que passa a tenir la redacció següent: 

“9- Pagament: El pagament de la subvenció es tramita de la manera següent: 

a) Un primer pagament, del 60% de l'import total de la subvenció, es tramita a 

partir de la concessió. Aquest pagament té la consideració de bestreta i per 

abonar-lo no s'exigeix la prestació de garantia. 



   
b) Un segon pagament, del 40% de l'import total concedit, es tramita a partir 

de l'entrada en vigor del pressupost de l'Institut Català de les Empreses 

Culturals corresponent a l'any posterior al de concessió de la subvenció. Aquest 

pagament té la consideració de bestreta i per abonar-lo no s'exigeix la prestació 

de garantia. 

Per tramitar aquest pagament, cal complir les obligacions que estableix la base 

10.1: 6. Es modifica la base 10 de l'annex de l'Acord del Consell d'Administració 

de 12 de juny de 2019, que passa a tenir la redacció següent: 

“1. Les persones beneficiàries han de presentar la documentació que 

estableixen els apartats següents: 

1.1. Per tramitar el segon pagament, d'acord amb el que estableix la base 9.b), 

les empreses beneficiàries han de presentar, com a màxim el 15 de setembre 

de l'any posterior al de concessió de la subvenció, la documentació pertinent. 

4. Normativa aplicable:  

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 

apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-2019. 

RESOLUCIÓ CLT/942/2020, d'1 de maig (publicat el 7/05/2020) per la qual es 

dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les 

Empreses Culturals de modificació transitòria per a la convocatòria de l'any 

2020 de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions 

per a la producció de curtmetratges cinematogràfics. 

5. Altres dades d’interès :  

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-

19/actualizaciones/medidas-especificas-cine-y-audiovisual.html 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:d1639708-a6db-4bcd-9f00-

a717a8a69ed9/faq-cine---generales-y-selectivas.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793490.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-19/actualizaciones/medidas-especificas-cine-y-audiovisual.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/espacio-covid-19/actualizaciones/medidas-especificas-cine-y-audiovisual.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:d1639708-a6db-4bcd-9f00-a717a8a69ed9/faq-cine---generales-y-selectivas.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:d1639708-a6db-4bcd-9f00-a717a8a69ed9/faq-cine---generales-y-selectivas.pdf


   
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:361d9bf7-3361-4ac7-98b1-

2bcf1f4652c5/faq-cine---cortometrajes.pdf 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/el-

icaa/organizacion.html (“El Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales –ICAA- es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de 

Cultura que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y a la 

producción audiovisual”). 

 

 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:361d9bf7-3361-4ac7-98b1-2bcf1f4652c5/faq-cine---cortometrajes.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:361d9bf7-3361-4ac7-98b1-2bcf1f4652c5/faq-cine---cortometrajes.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/el-icaa/organizacion.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/el-icaa/organizacion.html

