
   

 

67. Subvenció per al foment de la difusió de cinema en 

versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de 

producció catalana, en sales d'exhibició (Institut Català 

de les Empreses Culturals -ICEC- Generalitat de 

Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Subvenció que té per objecte donar suport a les sales d’exhibició 

cinematogràfica ubicades a Catalunya que fomentin el consum de 

llargmetratges cinematogràfics: 

 

 En versió original catalana. 

 En versió doblada al català. 

 En versió original en llengua diferent del català i del castellà i 

subtitulada al català. 

 De producció catalana en versió doblada, original o subtitulada, en 

llengua diferent del català. 

Es tenen en compte les sessions de llargmetratges cinematogràfics 

corresponentment qualificats, exhibits en tecnologia digital (estàndard DCI 2K o 

superior). 

 

Quantia de la subvenció:  

La suma de l’ajut bàsic i de l’ajut complementari no pot ser superior a 

50.000,00 euros (els càlculs es fan depenent de les entrades venudes i 

corresponentment declarades fins a la data de finalització del termini de 

presentació de sol·licituds de la convocatòria corresponent a la Unitat 

d'Exhibició de l'Institut Català de les Empreses Culturals per part de les sales 

d'exhibició cinematogràfica). 

 

L’ajut bàsic es determina en funció de cada entrada venuda per a 

l’exhibició de llargmetratges cinematogràfics que s’hagin projectat en el 

període de referència i en funció de la taula següent: 



   
 

a) 1,20 euros per entrada venuda de llargmetratges cinematogràfics en versió 

original catalana. 

b) 60 cèntims d’euro per entrada venuda de llargmetratges cinematogràfics de 

nacionalitat de, com a mínim, un estat membre de la Unió Europea o l’Espai 

Econòmic Europeu, en versió doblada al català. 

c) 30 cèntims d’euro per entrada venuda de llargmetratges cinematogràfics de 

nacionalitat d’un o més estats que no siguin membres de la Unió Europea o 

l’Espai Econòmic Europeu en versió doblada al català. 

d) 30 cèntims d’euro per entrada venuda de llargmetratges cinematogràfics de 

producció catalana en versió doblada, original o subtitulada, en llengua diferent 

del català. 

e) 90 cèntims d’euro per entrada venuda de llargmetratges cinematogràfics en 

versió original diferent del català i el castellà i subtitulada al català. 

 

L’ajut complementari es determina per cada entrada suplementària 

venuda en el període de referència respecte del període de control i en 

funció de la taula següent: 

 

a) 40 cèntims d’euro per entrada de llargmetratges cinematogràfics en versió 

original catalana. 

b) 20 cèntims d’euro per entrada de llargmetratges cinematogràfics de 

nacionalitat de, com a mínim, un estat membre de la Unió Europea o de 

l’Espai Econòmic Europeu, en versió doblada al català. 

c) 10 cèntims d’euro per entrada de llargmetratges cinematogràfics de 

nacionalitat d’un o més estats que no són membres de la Unió Europea o 

l’Espai Econòmic Europeu en versió doblada al català. 

d) 20 cèntims d’euro per entrada de llargmetratges cinematogràfics d’iniciativa 

catalana en la producció en versió doblada, original o subtitulada, en 

llengua diferent del català. Si s’obté ajut complementari per aquest 

concepte, no es pot obtenir pel concepte de l’apartat següent. 

e) 10 cèntims d’euro per entrada de llargmetratges cinematogràfics de 

producció catalana en versió doblada, original o subtitulada, en llengua 

diferent del català. 

f) 30 cèntims d’euro per entrada de llargmetratges cinematogràfics en versió 

original diferent del català i el castellà i subtitulada al català. 



   
En el cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats 

pressupostàries, no sigui possible subvencionar les quantitats esmentades, 

aquestes es reduiran proporcionalment. 

2. Beneficiaris: 

Empreses o entitats titulars de l’explotació de sales d’exhibició cinematogràfica 

ubicades a Catalunya i corresponentment inscrites al Registre d’Empreses 

Audiovisuals de Catalunya o al Registre Administratiu d’Empreses 

Cinematogràfiques i Audiovisuals gestionat per l’ICAA (Institut de la 

Cinematografia i de les Arts Audiovisuals) en la secció d’exhibició 

cinematogràfica o audiovisual, o les d’un estat membre de la Unió Europea o 

associat a l’Espai Econòmic Europeu. 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants :  

 

Per optar als ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les 

condicions que determina la base general 3, així com els que s’estableixen a 

continuació: 

 

a) Per tal d'optar a l'ajut complementari que descriu la base 4.3, la sala 

d'exhibició cinematogràfica ha d'haver iniciat la seva activitat amb 

anterioritat a l'inici del període de referència. En el cas que l'activitat s'hagi 

iniciat durant el període de control, només es té en compte per a l'ajut 

complementari el període comparable entre el període de referència i el 

període de control, de data a data. 

 

b) L'empresa o entitat sol·licitant ha de mantenir les condicions de treball 

pertinents del personal laboral al seu càrrec d'acord amb la normativa 

laboral i social aplicable. 

 

Aquestes subvencions són incompatibles amb altres ajuts per a la mateixa 

finalitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol 

dels ens adscrits, vinculats o participats per aquests. 

 

4. Quan es podrà demanar?:  

Fins el  25 de juny del 2020, ambdós inclosos. 

5. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :   

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf


   
https://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencio-per-al-foment-de-la-difusio-

de-cinema-en-versio-catalana-original-doblada-o-subtitulada-i-de-produccio-

catalana-en-sales-dexhibicio?moda=1 

6. Normativa aplicable:  

TEXT REFÓS DE LES BASES ESPECÍFIQUES 

TEXT REFÓS DE LES BASES GENERALS 

RESOLUCIÓ CLT/1114/2020, de 20 de maig, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al 
foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o 
subtitulada, i de producció catalana, en sales d'exhibició (ref. BDNS 
506947). (DOGC  núm.  8145  publicat el  02/06/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/1054/2020, de 15 de maig, 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 al foment 
de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de 
producció catalana, en sales d'exhibició. (DOGC  núm.  8137  publicat 
el  20/05/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/2319/2019, de 6 de setembre, per la qual es dona publicitat 
a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses 
Culturals de cinquena modificació de les bases específiques que han de regir la 
concessió de subvencions per al foment de la difusió de cinema en versió 
catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales 
d'exhibició. (DOGC  núm.  7960  publicat el  16/09/2019) 

7. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencio-per-al-foment-de-la-difusio-

de-cinema-en-versio-catalana-original-doblada-o-subtitulada-i-de-produccio-

catalana-en-sales-dexhibicio 

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencio-per-al-foment-de-la-difusio-

de-cinema-en-versio-catalana-original-doblada-o-subtitulada-i-de-produccio-

catalana-en-sales-dexhibicio?moda=1 
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