
   

 

112. Aportacions reintegrables a plans de distribució 

de llargmetratges cinematogràfics (Institut Català de 

les Empreses Culturals -ICEC- Generalitat de 

Catalunya). 

1. Tipus d’ajut:    

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de 
"cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a 
un projecte cultural. 

L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges 
cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori 
espanyol. 

Els llançaments que preveuen els projectes, és a dir, les estrenes dels 
llargmetratges a les sales de cinema, s'han de produir entre l'endemà de la 
presentació de la sol·licitud i el 30 de juny del 2021, ambdós inclosos. 

Valoració del projecte per obtenir l’ajut (modalitat b). El projecte es valora amb un 
màxim de 100 punts, segons els criteris següents:  

a) La viabilitat econòmica del pressupost bonificat del projecte amb un màxim de 
80 punts (modalitat b de la base 1.1.). 

b) Es valora l’impacte de l’activitat de l’empresa a Catalunya amb un màxim de 20 
punts. 

Quantia de la subvenció modalitat b:  

La quantia de la subvenció (modalitat b) de la base 1.1) es determina tot aplicant 
sobre el pressupost acceptat el percentatge resultant de multiplicar la puntuació 
percentual obtinguda en aplicació de la base 7.1 pel percentatge següent: 

a) Per a projectes amb un pressupost acceptat fins a 100.000,00 euros: 35%. 

b) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 100.000,00 euros i 

fins a 150.000 euros: 30%. 

c) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 150.000,00 euros i 

fins a 250.000 euros: 25%. 

d) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 250.000,00 euros i 

fins a 350.000 euros: 20%. 

e) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 350.000,00 euros i 
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fins a 500.000 euros: 15%. 

f) Per a projectes amb un pressupost acceptat superior a 500.000,00 euros: 

10% . 

La quantia màxima a concedir per sol·licitud en concepte de subvenció (modalitat 
b) de la base 1.1) és de 150.000,00 euros, i no pot ser superior al 50% de l’ajut 
total. 

Criteris de valoració per a la determinació de la quantia corresponent a l’aportació 
reintegrable (modalitat a): 

a) Viabilitat econòmica del projecte segons la puntuació obtinguda en aplicació del 
criteri de valoració establert en l’apartat a) de la base 4.1 (sobre 80 punts). 

b) L’adequació entre el nivell d’ingressos que l’empresa és capaç de generar i els 
ingressos estimats del projecte presentat (sobre 20 punts). 

Quantia de la subvenció modalitat a:  

Per a projectes amb pressupost acceptat igual o superior a 50.000 euros o amb 
una viabilitat econòmica valorada (segons base 4.1.a) amb menys de 60 punts: 

a) Garantia del 100% en el cas que l’empresa beneficiària hagi retornat un import 
igual o inferior al 25% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d’aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de la concessió de l’ajut. 

b) Garantia del 75% en el cas que l’empresa beneficiària hagi retornat un import 
superior al 25% i fins al 50% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d’aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de concessió de l’ajut. 

c) Garantia del 50% en el cas que l’empresa beneficiària hagi retornat un import 
superior al 50% i fins al 70% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d’aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de l’any de concessió de l’ajut. 

d) Garantia del 25% en el cas que l’empresa beneficiària hagi retornat un import 
superior al 70% i fins al 90% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d’aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de concessió de l’ajut. 

e) Garantia del 50% en el cas que l'empresa beneficiària no hagi rebut ajuts, o que 
aquests no hagin estat liquidats, en la doble modalitat d'aportacions reintegrables i 
subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de l'Institut Català 
de les Empreses Culturals. 

f) No cal presentar garantia en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un 
import superior al 90% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de 



   
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de l'any de concessió de l’ajut. 

Per a projectes amb pressupost acceptat inferior a 50.000 euros i amb una 
viabilitat econòmica valorada (segons base 4.1.a) amb 60 punts o més: 

a) Garantia del 75% en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import 
igual o inferior al 25% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats 

en els últims 5 anys anteriors al de l'any de concessió de l’ajut. 

b) Garantia del 50%, en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import 
superior al 25% i fins al 50% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de l'any de concessió de l’ajut. 

c) Garantia del 25%, en el cas que l'empresa beneficiària hagi retornat un import 
superior al 50% i fins al 70% dels ajuts rebuts en la doble modalitat d’aportacions 
reintegrables i subvencions o únicament en la modalitat d'aportació reintegrable de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals liquidats en els últims 5 anys anteriors al 
de l'any de concessió de l’ajut. 

Més informació a: 
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Doc
uments/ADE/TEC015_TEXT-REFOS_2020.pdf 

2. Beneficiaris: 

Empreses privades distribuïdores independents. També poden presentar 
sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals 
d’empreses (UTE).  

No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim 
de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen. 

3. Requisits per a obtenir la condició d’entitat beneficiària: 

Requisits dels sol·licitants: 

 Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada. S'entén que no té 
solvència econòmica si el balanç de l'empresa de l'últim exercici tancat 
presenta fons propis negatius. En cas que el sol·licitant acrediti variacions 
patrimonials posteriors que comportin una millora de la situació econòmica 
de l'empresa, es pot considerar que té solvència econòmica. 

En el cas d'empresaris persones físiques, s'entén que no tenen solvència 
econòmica si els rendiments de l'activitat econòmica, a l'efecte de l'IRPF, 
no són positius. 

 Haver distribuït com a mínim cinc llargmetratges cinematogràfics al 
territori espanyol en el totals dels tres anys anteriors als de la 
concessió de l’ajut, o poder demostrar que els professionals directius de 
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l’empresa vinculats al projecte tenen una trajectòria i experiència 
contrastada en activitats similars. 

 Participar a risc en el projecte objecte de l’ajut. 

 Estar inscrit 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) 

 Mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d’acord 
amb la normativa laboral i social aplicable. 

Requisits dels projectes: 

a) La despesa del projecte s'ha de fer a partir de la data de sol·licitud 
de l'ajut i fins a l'últim dia hàbil del mes de juny de l'any posterior al de 
concessió de l'ajut. 

b) Els llançaments previstos en els projectes, és a dir, les estrenes dels 
llargmetratges a les sales de cinema, s'han de produir en els terminis 
que especifiqui la convocatòria corresponent. 

c) En el pla de distribució presentat, com a mínim el 50% dels 
llargmetratges cinematogràfics han de ser de nacionalitat d'un estat 
membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu. 

d) Han de tenir un pla de distribució, comercialització o explotació que 
prevegi un import efectiu d'ingressos. Queden exclosos aquells 
projectes que no prevegin cap ingrés per aquests conceptes. Els ingressos 
per patrocini no es consideren derivats de la distribució, comercialització o 
explotació del projecte. 

4. Documentació a presentar: 

Documentació administrativa: 

 No cal aportar aquests documents en el formulari de sol·licitud s'autoritza 
l’òrgan instructor per consultar les dades corresponents.  

Documentació específica: 

 En el cas de persones jurídiques, la declaració de l'impost de societats 
presentada davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària 
corresponent als dos exercicis anteriors al de concessió de l’ajut.  

 En el cas d’empresaris persones físiques, liquidacions trimestrals i anuals 
de l'IRPF i de l'IVA presentades davant de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributaria corresponents als dos exercicis anteriors al de concessió de 
l’ajut. 

 Historial del sol·licitant i historial professional del representant legal. 

Documentació del projecte: 

 Memòria de l'activitat  

 Pressupost de l'activitat  

 
 

https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/ADE/TEC015_20_memo_audiovisual.doc
https://cultura.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/CLT/ICEC/Documents/ADE/TEC015_20_pressupost_audiovisual.xlsx


   
 

5. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció:  Fins el 20 de juliol de 2020.  

6. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament a la Generalitat a través de :    

 

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Ajuts-a-plans-de-distribucio-de-

llargmetratges-cinematografics?moda=1 

 

7. Normativa aplicable:  

TEXT REFÓS BASES ESPECÍFIQUES 

TEXT REFÓS BASES GENERALS 

RESOLUCIÓ CLT/1490/2020, de 19 de juny, per la qual es modifica el termini per 
presentar sol·licituds a la convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de 
distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència 
competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 
498690). (DOGC  núm.  8164  publicat el  29/06/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/619/2020, de 4 de març, de convocatòria per a la concessió 
d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de 
concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i 
subvencions (ref. BDNS 498690). (DOGC  núm.  8081  publicat el  10/03/2020) 

RESOLUCIÓ CLT/544/2020, 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 específiques que han de regir la concessió d'ajuts, 
en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a plans de distribució 
de llargmetratges cinematogràfics. (DOGC  núm.  8076  publicat el  03/03/2020) 

8. Altres dades d’interès :  

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Ajuts-a-plans-de-distribucio-de-
llargmetratges-cinematografics 

https://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Ajuts-a-plans-de-distribucio-de-
llargmetratges-cinematografics?moda=1 
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