
   

 

69. Subvencions per a la promoció de llargmetratges 

cinematogràfics en versió original catalana o occitana, 

en la seva variant aranesa (Institut Català de les 

Empreses Culturals -ICEC- Generalitat de Catalunya). 

 

1. Tipus d’ajut:    

L'objecte d’aquesta subvenció, és la promoció de llargmetratges 

cinematogràfics (ficció, animació i documentals) en versió original catalana 

o occitana, en la seva variant aranesa. 

 

S’entén per promoció totes aquelles activitats vinculades a la distribució de 

llargmetratges i que corresponen al seu pressupost de còpies, promoció i 

publicitat (prints and advertising, P&A). 

 

La quantia de la subvenció és del 60% del cost del projecte de promoció 

del llargmetratge assumit per l'empresa productora sol·licitant fins a un màxim 

de 180.000,00 €. 

2. Beneficiaris: 

Les empreses de producció audiovisual independents, incloses les agrupacions 

d'interès econòmic (AIE), que estiguin inscrites en el Registre d'empreses 

audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d'empreses 

cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l'Institut de la Cinematografia i 

de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d'un estat membre de la Unió Europea o 

associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l'Estat 

espanyol. 

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

 

1. Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda dels requisits 

que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents: 

 

a) Que s'hagi finalitzat el rodatge del llargmetratge cinematogràfic com a 

màxim el 10 de desembre de l'any de concessió de la subvenció. 

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


   
 

b) Que el llargmetratge hagi obtingut un ajut a la producció, a l'empara de 

la Resolució CLT/2122/2017, de 4 de setembre, de convocatòria per a la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la 

producció de llargmetratges cinematogràfics (DOGC núm. 7452, de 

12.09.2017) o a l'empara de la Resolució CLT/1644/2018, de 28 de juny, de 

convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència 

competitiva, per a la producció de llargmetratges cinematogràfics (DOGC 

núm.7671, de 25.7.2018) i no hagin rebut, amb anterioritat, una subvenció de 

l'Institut Català de les Empreses Culturals per a la mateixa finalitat. 

 

c) El llargmetratge s'ha d'estrenar en cinemes comercials de Catalunya en 

el decurs dels nou mesos posteriors a la presentació del compte justificatiu que 

preveuen les bases específiques que regeixen les convocatòries que esmenta 

el paràgraf anterior, i s'ha d'exhibir, com a mínim, en el nombre de cinemes 

comercials següents: 

 

1) Per als projectes d'autor i òperes primes o segons llargmetratges d'un 

nou realitzador, en tres cinemes comercials de Catalunya. 

 

2) Per als projectes d'autor amb vocació de mercat, en deu cinemes 

comercials a Catalunya. En cas que es tracti de coproduccions, aquesta 

exhibició ha de tenir lloc, com a mínim, en cinc cinemes comercials de 

Catalunya. 

 

3) Per als projectes amb alta capacitat d'internacionalització, en vint 

cinemes comercials de Catalunya. En cas que es tracti de coproduccions 

en què l'Estat de l'empresa productora sol·licitant sigui nacional i aquesta 

empresa tingui un percentatge minoritari de titularitat sobre el projecte, 

aquesta exhibició ha de tenir lloc, com a mínim, en deu cinemes comercials 

de Catalunya. 

 

d) Que el pressupost total de producció del llargmetratge cinematogràfic, 

incloses les despeses de promoció, sigui igual o superior a 800.000,00 

euros. 

 

e) Els treballs de promoció objecte de la sol·licitud de subvenció els han 

de fer empreses que no tinguin cap vinculació amb l'empresa sol·licitant. 

S'entén que hi ha vinculació quan es dona algun dels supòsits que estableix 

l'article 68.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juny, pel qual s'aprova el 

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

2. Els treballs de promoció objecte de la sol·licitud de subvenció s'han de 

contractar, finalitzar i pagar en el període comprès entre el primer dia 

hàbil posterior a la data de finalització de rodatge i fins a tres mesos 

posteriors a l'exhibició del llargmetratge cinematogràfic en cinemes 

comercials de Catalunya, d'acord amb el requisit que estableix l'apartat c). 



   
 

4. Documentació a presentar: 

En el moment de la presentació de la sol·licitud, cal aportar, juntament amb la 

documentació que disposa la base general 7.2, la documentació següent: 

 Pla de llançament del llargmetratge cinematogràfic, segons model de 

l'ICEC 

 Estratègia de màrqueting i de publicitat. 

 Contractes o cartes de compromís amb empreses titulars de l'explotació 

de canals de televisió públiques o privades, o  empreses distribuïdores 

d'altres finestres d'explotació, agents de vendes, etc. 

 Pressupost de promoció i de publicitat del llargmetratge cinematogràfic, 

segons model de l'ICEC 

 Mostra del material previst per la campanya de promoció, si n'hi ha. 

 Fitxa resum del Projecte, segons model de l'ICEC 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció: 16 de juny del 2020 

Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :   

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-

occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1 

6. Normativa aplicable:  

Text Refós de les bases generals 

RESOLUCIÓ CLT/1098/2020, de 18 de maig, de convocatòria per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la 
promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana o 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/TEXT-REFOS-BASES-GENERALS-2020.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873711
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873711
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873711


   
occitana, en la seva variant aranesa (ref. BDNS 
506646). (DOGC  núm.  8140  publicat el  25/05/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/930/2020, de 4 de maig, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses 
Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la 
concessió de subvencions per a la promoció de llargmetratges cinematogràfics 
en versió original catalana o occitana, en la seva variant 
aranesa. (DOGC  núm.  8128  publicat el  07/05/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/543/2020, de 27 de febrer, per la qual es dona publicitat a 
l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses 
Culturals de quarta modificació de les bases generals reguladores dels 
procediments per a la concessió d'ajuts en règim de 
concurrència. (DOGC  núm.  8080  publicat el  09/03/2020) 

 

7. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-

occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c 

https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-

promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-

occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-

000c29052e2c&moda=1 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873711
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873711
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872891
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872891
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872891
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872891
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872891
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872891
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=869815
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-promocio-de-llargmetratges-cinematografics-en-versio-original-catalana-o-occitana-en-la-seva-variant-aranesa?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

