
   

43. Subvencions a les sales d’exhibició. Ministerio de 

Cultura y Deporte. 

1. Tipus d’ajut:   

Subvenció per sufragar les despeses de sales de cinema derivades tant de 

l’adaptació a les noves mesures sanitàries com de campanyes i accions 

destinades a afavorir la visibilitat sobre la reapertura dels cinemes. 

Les sales beneficiàries hauran d’acomplir (com a condicionant de l’ajut), a l’any 

següent de rebre l’ajut, amb una quota de pantalla per al cinema europeu del 

30%. 

La quantia màxim de la subvenció vindrà donada pel número de pantalles de 

que disposi cada sala d’exhibició, tenint en compte aquests criteris: 

 8.000 € per a sales amb una única pantalla. 

 14.000 € per a sales amb 2 pantalles. 

 20.000 € per a sales que comptin entre 3 i 5 pantalles. 

 26.000 € per a sales que comptin entre 6 i 8 pantalles. 

 32.000 € per a sales que comptin amb més de 8 pantalles.  

Despeses subvencionables: 

 Despeses incidentals generats com a conseqüència de les mesures 

adoptades: pla de prevenció de riscos per a treballadors i públic, 

desinfecció, compra de material, etc.... 

 Campanyes orientades a la reapertura i tornada del públic als cinemes. 

 Actuacions que permetin augmentar la programació de campanyes 

escolars. 

 Espai publicitari de promoció i tràiler de cinema espanyol a les sales, 

així com de campanyes institucionals. 



   
 

2. Beneficiaris:  

Persones físiques o jurídiques titulars de sales d’exhibició cinematogràfica que 

figurin en el “Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas del 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales”. 

3. Quan i com es podrà demanar: 

Una vegada publicada la convocatòria (pendent de publicació). 

La convocatòria d’aquestes ajudes s’efectuarà per resolució de la Directora 

General del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) i, 

en aquesta s’establirà el termini i la forma de presentació de les sol·licituds, els 

requisits exigibles, la forma de justificació de les despeses subvencionables i 

l’import màxim de cadascuna de les ajudes. 

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. 

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:dff059ea-1b3e-4ac3-af58-

ace1093250a2/3--faq-cine---exhibici-n-def.pdf 
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