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2.10 SUBVENCIONS I AJUTS AL SECTOR AUDIOVISUAL

2.10.1 PRESENTACIÓ

El sector públic és fonamental per a la dinamització de la demanda de la
producció audiovisual.

De fet, les ajudes públiques tenen una presència força significativa en
l'audiovisual català, tot i que el seu pes en el valor afegit brut del sector ha anat
disminuint (el 2003, el sector públic concentrava el 33,1% del valor afegit brut
total del sector audiovisual català).

Les empreses catalanes gaudeixen principalment de les ajudes atorgades per
l'Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), del Ministeri de
Cultura, i per l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), del Departament
de Cultura.

Existeixen 3 tipus d'ajuts:

 

Subvencions a fons perdut

 

Subvencions reembossables

 

Línies de finançament amb condicions avantatjoses

Poden aconseguir-se a nivell local, nacional, europeu i internacional.

Les institucions que atorguen subvencions són:

 

ICO (Institut de Crèdit Oficial)
www.ico.es

 

lCF (Institut Català de Finances)
www.icfinances.com

 

ICIC (Institut Català dels Indústries Culturals): obliga a rodar al
territori de Catalunya, tenir el domicili social de la productora allí, així
com els tècnics i rodar en llengua catalana.
cultura.gencat.net/icic/
Hi ha subvencions per a:

 

explotació

 

publicitat i promoció

 

versió catalana

 

cinema d'autor

 

primera opera

 

arrels

 

nova mirada

 

participació en festivals

 

ICCA (Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals)
www.mcu.es/cinema/index.html

http://www.ico.es
http://www.icfinances.com
http://www.mcu.es/cinema/index.html
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ajuda per a l'amortització de llargmetratges

 
ajuda per a opera cosina

 
ajuda per al desenvolupament de guió de llargmetratges

 
Eurimages: per a coproduccions europees
www.coe.int

 
Media Plus Programme
www.mediadeskspain.com

 

Media New Talent

 

Support to development of singleprojects

 

Support to development slate funding 1st and 2nd stage

 

Programa Ibermedia: per a coproduccions d'Espanya i Portugal amb
els altres països de Llatí Amèrica

www.programaibermedia.com

 

subvenció per al desenvolupament de llargmetratges

 

subvenció per a la coproducció de llargmetratges (amb 3 països
membres d'Ibermedia)

 

Suport al desenvolupament de projectes de cinema i TV
iberoamericans: màxim de 15.000 dòlars. No podrà ser superior al
50 per cent del pressupost de desenvolupament.

 

El sol·licitant haurà de garantir la part de finançament no coberta
per Ibermedia.

 

Suport a la promoció i distribució de pel·lícules i programes de TV
iberoamericans: l'import màxim que es pot concedir a cada
distribuïdor per pel·lícula promocionada i distribuïda és de 30.000
dòlars. No podrà ser superior al 50 per cent del pressupost de
promoció i distribució presentat per cada distribuïdor per títol.

 

Medea: fons de coproducció internacional

2.10.2 Ajuts de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través de l Institut Català d Indústries Culturals
(ICIC), ha destinat prop de 12 milions d euros a la indústria audiovisual catalana
durant el 2005.

Aquests diners han estat distribuïts en un total de 18 línies de finançament
repartides en quatre sectors, que són: la producció cinematogràfica, la
producció televisiva, la distribució i exhibició cinematogràfica, la formació i R+D
audiovisual i les activitats de difusió i promoció de la cultura
cinematogràfica.

La segona porta de finançament públic de la indústria audiovisual catalana és a
través de l Institut Català de Finances (ICF). En compliment de la petició del
Parlament de Catalunya al Govern ( elaborar un pla d acció conjunta
interdepartamental per enfortir la indústria audiovisual catalana , Resolució
633/V), l ICF té oberta una línia de finançament a empreses de producció
cinematogràfica i audiovisual per finançar inversions en l àmbit de la producció

http://www.coe.int
http://www.mediadeskspain.com
http://www.programaibermedia.com
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audiovisual, en qualsevol tipus de suport i en qualsevol gènere. Aquest suport
es concreta en l oferta d una sèrie de préstecs amb unes condicions favorables
que es determinen en funció del projecte a finançar. Durant el 2005, l ICF va
finançar un total de 19.255.021 euros per a projectes de producció, repartits en
50 projectes audiovisuals, 10.000.000 d euros per a la distribució i 3.700.000 en
l apartat altres .

Per acabar, la quantitat destinada per Televisió de Catalunya al finançament
d obres audiovisuals europees durant el 2004 va ser de 12.830.719 euros.
Aquesta xifra respon a l obligatorietat de TVC d invertir un 5% dels seus
ingressos en producció audiovisual europea (tal com estableix la Instrucció
general del Consell de l Audiovisual de Catalunya sobre les quotes d obres
audiovisuals europees a les televisions, per tal de definir un procediment que
permeti verificar el compliment de les obligacions que estableixen els articles 5,
6 i 7 de la Llei de l Estat 25/1994).

Així, doncs, cal destacar l'esforç del govern de la Generalitat a l'hora de
concedir les ajudes, que suposen el 41,97% del total d'ajudes a l'audiovisual
que concedeixen els governs autonòmics. La major part d'aquestes
subvencions s'atorguen en funció de l'amortització de llargmetratges i, per tant,
estimulen i premien els productes amb bons resultats comercials.

2.10.3 Ajuts de l Estat espanyol

El Govern de l Estat destina ajuts financers al conjunt del sector audiovisual
espanyol a través de l Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA). El 2005, la quantitat total atorgada va ser de més de 60
milions d euros, repartits en 10 línies de finançament.

2.10.4 Ajuts de la Unió Europea

El propòsit del programa MEDIA de la Unió Europea és crear un entorn
favorable per al desenvolupament de la indústria europea de continguts
cinematogràfics, audiovisuals i multimèdia.

Durant el 2005, MEDIA Antena Catalunya ha mantingut les tasques
d informació i assessorament als professionals de la indústria audiovisual
catalana. Aquest ha estat el cinquè any d implementació de MEDIA Plus,
continuant la trajectòria iniciada el 1991 dins del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya (a l Institut Català d Indústries Culturals, ICIC, des del
2002).

Les accions del programa MEDIA, complementàries a les dels diferents
sistemes de suport nacional, s han concentrat en sis àmbits d actuació
diferents:
1. Suport per a l organització d accions de FORMACIÓ contínua de
professionals: gestió econòmica i jurídica de les empreses, tècniques
d escriptura de guions i noves tecnologies.
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2. Suport per al DESENVOLUPAMENT de projectes audiovisuals: de ficció,
documental, d animació i multimèdia.
3. Suport per a la DISTRIBUCIÓ d obres audiovisuals europees en diferents
suports: en sales de cinema, televisió, DVD-vídeo, en línia i agents de vendes.
4. Suport per a les accions de PROMOCIÓ que faciliten l accés dels
professionals al mercat europeu i internacional, la creació de xarxes i la
realització d accions en comú per part dels organismes nacionals de promoció
(bases de dades i catàlegs) i suport als festivals audiovisuals.
5. Suport a PROJECTES PILOT per potenciar el patrimoni i els arxius
audiovisuals europeus, desenvolupar els serveis en línia i millorar l accés dels
continguts europeus als serveis avançats de difusió digital (cadenes
temàtiques).
6. i2i AUDIOVISUAL : Ajut destinat a facilitar l accés de les empreses de
producció cinematogràfica i audiovisual al finançament extern de bancs i altres
institucions financeres, mitjançant el finançament d alguns dels costos de les
garanties exigides pels bancs o les institucions financeres per al finançament
de la producció de les seves obres.

Enguany, la xifra de resultats totals a Catalunya, i a la resta de l Estat espanyol,
ha estat lleugerament inferior a la d anys anteriors perquè s ha iniciat un cicle
de desacceleració a conseqüència de l augment de països participants i la seva
presència cada cop més arrelada com a membres de ple dret de la Unió
Europea. Tot i així, en el cas dels ajuts al desenvolupament de projectes, la
quantitat es manté força estable, mantenint la xifra d empreses afavorides; i pel
que fa a Festivals i Promoció es produeix un lleuger augment respecte a l edició
anterior.

Pel que fa a la incidència de les empreses catalanes en el còmput general de
l Estat espanyol, Catalunya ha augmentat el seu percentatge, respecte a l any
anterior, en 3,87 punts, passant del 28,71% al 32,58%.

La desacceleració també ha afectat les empreses de la resta de l Estat
espanyol, que durant el 2005 ha recaptat 1.400.896 euros menys que durant el
2004, principalment pel descens en els ajuts a la distribució, en totes les
categories.

ICO: Institut de Crèdit Oficial

Per a empreses privades de producció cinematogràfica de qualsevol lloc
d'Espanya, inscrites en la Secció Primera del Registre de l'ICAA amb dades
actualitzades s'atorguen crèdits destinats a la producció cinematogràfica de
llargmetratges

Límit de finançament / préstec màxim per Beneficiari Final

Fins al 50% del pressupost de la pel·lícula, amb un límit d'un 1.000.000 .
L'import màxim acumulat per productor serà de 4.000.000 dins de cada
dotació anual de la Línia de Finançament; en casos excepcionals podrà
autoritzar-se una acumulació màxima per empresa de fins a 5.000.000 .
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Termini d'amortització, carència i liquidació

El termini d'amortització és de 4 anys, inclosos 2 anys de carència.
La 1a amortització de capital es produirà en les mes trentè.
La liquidació d'interessos i amortització serà semestral, tant per a l'Entitat de
Crèdit Mediadora com per al Beneficiari Final.

Tipus d'interès
Variable 6 mesos : 4.189
Fins a 0,75%, revisable semestralment.

Disposicions
Tots els préstecs es disposaran d'una sola vegada, pel 100% en el moment
de la signatura de l'operació.

Ajuda financera de l'ICAA
Existirà una reducció del tipus d'interès dels préstecs en 1,62 %,
corresponents a l'ajuda financera ICAA. La dita reducció serà equivalent a 485
euros per cada 10.000 euros de préstec, aplicable com a amortització
anticipada del principal del préstec, per la qual cosa el tipus resultant per al
Beneficiari Final és d'EURIBOR 6 mesos menys 0,87%, sense perjudici de
les despeses de gestió descrits en l'apartat de comissions .
En cap cas, el tipus resultant aplicable al Beneficiari Final podrà ser inferior a
zero.

Comissions
No serà aplicable al Beneficiari Final cap comissió, excepte una comissió del
0,25% (flat) en concepte de despeses de gestió.

ICF: Institut Català de Finances
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Línia de préstecs per a inversions en l'àmbit de la producció audiovisual

Destinataris
Empreses de producció cinematogràfica i audiovisual que estiguin associades
bé als Productors audiovisual Catalans (PAC), bé a Barcelona Àudio Visual
Associació de Productors Catalans.

Finalitat
Projectes de llargmetratges, sèries, TV movies, documentals, curtmetratges i
doblatges de TV movies inclosos dintre del pla de producció audiovisual,
elaborat per PAC o per Barcelona Audiovisual.

Import màxim
A determinar , en cada cas, d'acord amb la naturalesa del projecte.
Termini
El termini d'amortització màxim serà de 5 anys.

Carència
Opcional, màxim 1 any.

Tipus d'interès
S'establirà, per a cada cas, en funció del tipus de projecte.

Comissions
- d'amortització anticipada: 0%. Pot ser total o parcial i, en aquest cas, el

prestatari podrà triar entre reduir les quotes o la vida del préstec.
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- d'estudi: 0,5%.
- d'obertura: 0,5%.

Garanties
L'afectació dels drets de propietat i/o explotació de productes audiovisuals
propietat de les empreses. L'ICF considerarà en cada cas la conveniència
d'acceptar garanties d'altra naturalesa, sempre que resultin suficients al seu
criteri.

Tramitació
S'hauran de lliurar tres sol·licituds, una a la Associació (Barcelona Audiovisual o
Associació Catalana de Productors Cinematogràfics i Audiovisuals), la segona
a l'Institut Català de Indústries Culturals i la tercera a l'ICF, el qual demanarà un
informe no vinculant sobre l'elegibilitat i viabilitat tècnica del projecte, que haurà
de ser favorable per iniciar la tramitació.

Límit línies
150.000.000 euros.

Vigència
Renovable cada tres anys.

Procediment ICIC-ICF:
Descompte a l ICF de fins a 80.000 

ICIC: Institut Català de les Indústries Culturals

2.10.5 Línies de foment cinematogràfic

FOMENT AUTOMÀTIC Dotació Subvenció per projecte

Explotació
Promoció i Publicitat
Versió catalana
Festivals

2.000.000
1.450.000
500.000
125.000

140.000
100.000
40.000-60.000
1.500-24.000

FOMENT INDICATIU Dotació Subvenció per projecte
Cine d Autor
Òpera Prima
Curtmetrages
Raíces
Nova Mirada

620.000
500.000
150.000
150.000
200.000

120.000-90.000
120.000-90.000
12.000
50.000
80.000
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CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ PER PROJECTE CONDICIONS

EXPLOTACIÓ

10-17% de la inversió reconeguda
del productor sol·licitant

Límit:140.000 

2.10.5.1.1.1.1.1 Ficció
Recaptació mínima: 65 000  (10%)
1% addicional cada 10.000 
Recaptació de 135.000  (17%)
2.10.5.1.1.1.1.2 Nous realitzadors
Recaptació mínima: 40.000  (10%)
1% addicional cada 10.000 
Recaptació de 135.000  (17%)
2.10.5.1.1.1.1.3 Documental
Recaptació mínima: 20.000  (10%)
1% addicional cada 6.000 
Recaptació de 135.000  (17%)

PROMOCIÓ I
PUBLICITAT

Límit: Subvenció General (60.000)+
Primes per l esforç inversor (40.000)
= 100.000 

2.10.5.1.1.1.1.4 Subvenció General
25% de la inversió en promoció i publicitat (PiP)
Documentals: 35% de la inversió en promoció i publicitat
Màxim: 60.000 
2.10.5.1.1.1.1.5 Primes per l’esforç inversor
Prima 1: Si la inversió en PiP és superior al 20% del cost de realització
es donarà un 5% de la Inversió PiP (Màxim: 20.000 )
Prima 2: Si la inversió en PiP és superior al 30% del cost de realització
es  donarà un 10% de la Inversió PiP (Màxim: 40.000 )
Si la inversió en promoció i publicitat és superior als 500.000 , la
subvenció passa a ser directament de 100.000 .

VERSIÓ
CATALANA

Versió original catalana: 60.000 
Versió doblada al català: 40.000 

Permanència de 7 dies a Barcelona en totes les sessions.
Documentals: 80 projecció, 2 còpies, 2 poblacions
Nous realitzadors: 200 projecció, 4 còpies, 4 poblacions
Ficció: 300 projecció, 6 còpies, 6 poblacions
+ 100 còpies: 500 projecció, 10 còpies, 10 poblacions
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FESTIVALS

24.000 : Nominacions Òscars/ 18.000 : Secció oficial de: Berlín, Cannes, Sitges, San Sebastià. Premis:
Goya i EFA/ 15.000 : Secció oficial Venècia/ 9.500 : Secció oficial: Mar de Plata, Montreal, Valladolid. Secció
oficial fora de competició: Cannes, Berlín, San Sebastián. Altres seccions: Panorama i Panorama Dokumente
Berlín, Zabaltegui San Sebastián, Noves Visions Sitges, Quinzena de Realitzadors i Setmana de la Crítica i
Un Certain regard Cannes/ 9.000 : Premi millor pel·lícula Festival de Màlaga/ 6.500 : Secció oficial: Moscou,
Karlovy Vary, Lorcano, El Cairo, Shanghai, Tokyo, Toronto, Rotterdam, Amsterdam i Sundance. Secció oficial
fora de competició: Venècia, Mar de Plata. Altres seccions: Llargmetratge de ficció i vídeo a competició
Karlovy Vary, secció internacional i vídeo a competició Locrano, Masters, Discovery, Real to Reel Visions i
Contemporary World Cine Toronto, tiempo de historia i Punto de Encuentro Valladolid, Compétition Mondiale
des Prémiers Films i Documentaires du Monde Montreal, Venezzia Orizzonti Venècia



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 324

CONVOCATÒRIA 2.10.5.1.1.1.1.5.1

 
SUBVENCIÓ PER PROJECTECANVIS PRINCIPALS

CINE D AUTOR Ficció: 12% del pressupost fins a un
màxim de 120.000 

Documental: 18% del pressupost fins
a un màxim de 90.000 .

-

 
El director haurà d haver dirigit almenys dos

llargs o un que hagi estat premiat.
-

 
Exclosos llargs sotmesos primordialment a

criteris industrials / de mercat.
-

 
Incompatible amb la convocatòria de

subvencions Òpera Prima.
-

 

Compatible amb la resta d ajuts de l ICIC
(Raíces, Explotació ).

-

 

En el cas de produccions cinematogràfiques en
regim de coproducció el percentatge de participació
de les empreses sol·licitants haurà d ésser majoritari.

ÒPERA PRIMA Ficció: 12% del pressupost fins a un
màxim de 120.000 

Documental: 18% del pressupost fins
a un màxim de 90.000 .

- Residència habitual del director a Catalunya.
-

 

Llargmetratges cinematogràfics que siguin l òpera
prima o el segon llargmetratge d un nou realitzador.

-

 

En el cas de produccions cinematogràfiques en
regim de coproducció, el percentatge de participació
de les empreses sol·licitants haurà d ésser majoritari.

-

 

Incompatible amb els ajuts per la producció de
cine d autor i a l explotació de llargmetratges
cinematogràfics.

-

 

Compatible amb Raíces i la resta d ajuts de
l ICIC a la producció cinematogràfica.

RAÍCES Màxim de 50.000  per projecte

- Llargmetratges cinematogràfics realitzats en règim
de coproducció amb empreses productores
independents de l Argentina i Galícia, per tal que es
puguin desenvolupar obres audiovisuals de qualitat i
s afavoreixi l intercanvi de talent tècnic i artístic entre
els tres territoris.

-

 

Compatible amb la resta d ajuts de l ICIC a la
producció cinematogràfica.

-

 

La participació de cadascuna de les empreses
coproductores no podrà ser inferior al 20% del cost
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total de producció.
-

 
Els llargmetratges objecte de la subvenció no

poden tenir cap coproductor que no sigui argentí,
gallec o català amb una participació superior al 30%
del cost i el coproductor majoritari haurà de ser una
empresa amb seu social a Argentina, Galícia o a
Catalunya.
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NOVES
MIRADES

50% del pressupost
fins a un màxim de 80.000 .

-

 
Realització d obres que apostin per la innovació

formal i l experimentació amb el llenguatge
audiovisual, dirigides per professionals procedents del
conjunt dels sectors artístics.

-

 
Quedaran exclosos d aquesta convocatòria aquells

realitzadors que habitualment duguin a terme obres
cinematogràfiques qualificades per a la seva exhibició
en sales o produccions destinades a ser emeses per
televisió.

-

 

Caldrà haver signat com a mínim un acord amb
una empresa titular de l explotació d un canal de
televisió que haurà de garantir la difusió de l obra en
obert a tot el territori de Catalunya

-

 

Incompatible amb la convocatòria de subvencions
per a documentals televisius ni amb les subvencions de
l Entitat Autònoma de Difusió Cultural.

-

 

En el cas de coproduccions el percentatge de
participació de les empreses sol·licitants haurà d ésser
majoritari

- L empresa sol·licitant de la subvenció haurà d haver
estrenat almenys un llargmetratge qualificat per a la
seva estrena en sales d exhibició cinematogràfica o
haver realitzat una producció de ficció o documental
emesa per televisió.
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ICCA: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Tipus d'ajuts

 
Ajuda per a projectes de llargmetratge

 
Ajuda per a l'amortització de llargmetratges

 
Ajuda a projectes de curtmetratge

 

Ajuda a curtmetratges realitzats

 

Ajuda desenvolupament de guions per a llargmetratges

 

Ajuda a la distribució de pel·lícules

 

Ajuda per a la participació i la promoció de pel·lícules
espanyoles seleccionades en festivals internacionals

 

Ajuda per a l'organització i desenvolupament a Espanya de
festivals de cinematografia i arts audiovisuals

 

Ajuda per a la conservació de negatius i suports originals

Criteris d aplicació

L ICAA podrà atorgar ajuts als productors de pel·lícules cinematogràfiques
espanyoles. En resten exclosos els films que:
a) Tinguin contingut essencialment publicitari, siguin obres de propaganda
política o els noticiaris cinematogràfics.
b) Siguin qualificats com a pel·lícula X .
c) Hagin esta declarats constitutius de delicte per sentència ferma.
d) Hagin estat finançats íntegrament per administracions públiques.

Criteris generals en la concessió d ajuts a la producció

Les empreses productores que desitgin optar als ajuts de producció podran
efectuar part de les despeses de producció de les seves pel·lícules a d altres
països, tenint present els convenis de coproducció i les directives
d aplicació. Els films que no es realitzin en règim de coproducció hispano-
estrangera hauran d acomplir aquests requisits :
a) Utilitzar alguna de les llengües oficials espanyoles.



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 328

b) Utilitzar la diversitat del territori espanyol.
c) Comptar amb una efectiva participació majoritària de personal creatiu de
nacionalitat espanyola o de països de la Unió Europea.
Si no es reuneix alguna de les tres condicions, els ajuts seran reduïts en un
5% per cada Requisit que no es reflecteixi a la pel·lícula.

Obligacions que genera la percepció d ajuts a la producció

Els perceptors d ajuts a la producció hauran de :
a) Comunicar a l ICAA de les dates d inici i pla de rodatge i, posteriorment,
d acabament de rodatge, en termini no inferior als quinze dies anteriors i no
superior als trenta dies posteriors als fets respectius.
b) Acreditar la realització de l activitat mitjançant presentació de la pel·lícula
enllestida i del seu cost. En la justificació de cost cal especificar les
subvencions o aportacions rebudes d altres Administracions, entitats o
empreses públiques.
c) Lliurar una còpia de la pel·lícula a Filmoteca Espanyola o a la Filmoteca
de la corresponent Comunitat Autònoma.
d) Concedir autorització fefaent i prèvia a l ICAA per a l ús del film en la
promoció exterior.
e) Assumir, en document públic, el compromís de mantenir en propietat la
titularitat dels drets de la pel·lícula durant set anys, així com el de no
comercialitzar la pel·lícula per venda o lloguer per a l àmbit domèstic en
qualsevol suport amb anterioritat al transcurs de quatre mesos des de la seva
estrena en sala d exhibició o, si no hagués estat estrenada, des de la data de
qualificació.
f) Comprometre s a difondre la col·laboració de l ICAA.
g) Sotmetre s a les actuacions de comprovació de l ICAA, a les de control
financer exercides per la Intervenció General de l Administració de l Estat i als
procediments fiscalitzadors del Tribunal de Comptes.

Inversió del productor

A l hora de determinar el límit dels ajuts, s entendrà com a inversió del
productor la quantitat que hagi aportat amb recursos propis, amb recursos
aliens de caràcter reintegrable o en concepte de cessió dels drets
d explotació de la pel·lícula. En cap cas no es computaran les subvencions
rebudes ni les aportacions realitzades en concepte de coproductor o de
productor associat per qualsevol Administració, entitat o empresa pública o
societat que presti serveis de televisió.

2.10.5.1.2 Ajuts per a l’amortització de llargmetratges

Tipus de ajuts

Els productors de llargmetratges que acompleixin les obligacions que
comporta la percepció d ajuts de subvencions i que estiguin inscrits en el
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Registre d Empreses Cinematogràfiques podran accedir a dues menes d ajuts
a l amortització:

- GENERAL: 15% dels ingressos bruts de taquilla dels dotze
primers mesos d exhibició comercial a Espanya, realitzada amb
posterioritat a la data de qualificació amb un límit màxim de 1.000.000
euros. L ajut es rebrà dintre dels límits anuals pressupostaris.

- COMPLEMENTARI: Els productors que no s hagin acollit als ajuts
sobre projecte percebran fins al 33% de la inversió del productor,
amb un màxim de 601.012 euros, si els ingressos bruts de taquilla
dels dotze primers mesos superen els 330.557 euros. Si en aquest
període la recaptació ha ultrapassat els 390.658 euros, aleshores el
límit per a l ajut complementari s eleva a 700.000 euros.

Cal tenir presents, però, els casos especials:

- Pel·lícules de nous realitzadors (màxim: dos llargs) o de baix
pressupost (cost inferior a 1.202.024 euros): Es necessita una
recaptació mínima de 210.354 euros per percebre l ajut complementari
amb un límit de 601.012 euros; si l ingrés brut supera els 270.455
euros, aleshores el límit per a l ajut complementari s eleva a 700.000
euros.

- Documentals: Es necessita una recaptació bruta mínima de 150.253
euros per percebre l ajut complementari amb un límit de 601.012
euros.

- Pel·lícules en llengua oficial espanyola diferent del castellà: calen
uns ingressos bruts de taquilla mínims de 120.202 euros per percebre
l ajut complementari amb un límit de 601.012 euros; si l ingrés brut
supera els 180.304 euros, aleshores el límit per a l ajut complementari
s eleva a 700.000 euros. Com a mínim, 30.051 euros de la recaptació
han de procedir de la projecció de la pel·lícula en la seva versió
original, condició que ha de ser certificada per l òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.

En el supòsit que, durant els dotze mesos del període de còmput de la
recaptació bruta de taquilla, el llargmetratge obtingués un premi de
prestigi reconegut o participés en un esdeveniment cinematogràfic
rellevant que provoqués una revifada comercial del film, el termini de
còmput s eixamplaria fins a vint-i-quatre mesos.

Límits

Els ajuts a l amortització tindran les següents restriccions:

- En el cas de projecció en programa doble es computarà per a la
pel·lícula beneficiària només la meitat de la recaptació bruta de
taquilla.

- L import acumulat dels ajuts general i complementari no pot
superar ni el 50% del cost de la pel·lícula, ni el 75% de la inversió
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del productor, amb el límit màxim, en tots dos casos, de 1.000.000
euros.

- Si el productor ha obtingut ajut sobre projecte, el límit màxim de
l ajut general serà de 601.012 euros.

- L import màxim acumulat per vàries pel·lícules que pugui percebre una
productora o productores que tinguin majoritàriament (més del 50%) el
mateix accionariat, no podrà superar el 15% de la quantitat que l ICAA
destini en aquell exercici pressupostari als ajuts a l amortització.

- Els productors de llargmetratges procedents de productes televisius
(pilots de sèrie o documentals en format de llarg produïts per al mitjà
televisiu) que estiguin coproduïts en més del 70% per una cadena de
televisió podran optar a l ajut general. El límit de l ajut és el 75% de la
inversió del productor en postproducció, tiratge de còpies i publicitat, o
el 50% del cost conjunt d aquests conceptes i, en qualsevol cas, amb
un límit màxim, en ambdós casos, de 300.506 euros.

Obligacions de coproduir

Les empreses productores participades majoritàriament per operadors
televisius de capital privat o integrades en un grup del qual formin part
operadors televisius o que estiguin participades majoritàriament per
companyies que, al seu torn, siguin accionistes majoritaris d operadors de
televisió, podran optar als ajuts a l amortització, sempre que, com a mínim, el
75% dels llargmetratges produïts es facin en règim de coproducció amb una
empresa productora independent, tot participant-hi en un percentatge que
podrà oscil·lar entre el 10% i el 50%.

Dotació

La quantitat reservada per als ajuts a l amortització en l exercici 2006 és de
46.000.000 euros.

Termini

La data límit de presentació, en totes dues modalitats, és el 10-04-2006.

2.10.5.1.3 Ajuts sobre projecte de llargmetratges

Destinataris

Persones físiques o jurídiques inscrites com a productores en el Registre
d Empreses Cinematogràfiques.
Dotació

S apliquen 6.000.000 euros a aquesta subvenció.

Majoritàriament aquesta quantitat es destinarà a aquells projectes:

- que tenint un pressupost inferior a 2.000.000 euros
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- que incorporin nous realitzadors (com a màxim dos llargs qualificats
per a la seva estrena en sala).

- documentals i pilots de sèries d animació
- que, per les seves característiques o pel seu eminent caràcter

cultural, es considerin de difícil finançament.

A tot aquest últim bloc es dedicarà com a màxim el 40% de la dotació.

Quantia màxima per projecte

Aquest ajut és intransmissible i no podrà superar ni la inversió del productor
ni el 60% del pressupost ni la quantitat de 500.000 euros per pel·lícula
beneficiària.

Criteris de concessió

Decisió en funció de:
- Qualitat i valor artístic del projecte
- Pressupost i la seva adequació al projecte
- Pla de finançament que en garanteixi la viabilitat i
- Solvència del productor i, si no és nou productor, l acompliment que

ha tingut tocant a les obligacions derivades d haver obtingut anteriors
ajuts.

Obligacions

- Inici de rodatge als 3 mesos de la resolució de concessió
- Comunicació a l ICAA de les dates d inici i d acabament de rodatge,

en terminis no inferiors als 15 dies anteriors i no superiors als 30 dies
posteriors dels fets respectius

- Sol·licitud de la nacionalitat espanyola i de la qualificació dins dels 12
mesos després de l inici de rodatge (24 en els films d animació)

- Acreditació del cost i de la inversió del productor en un màxim de 4
mesos des de la notificació a la productora del certificat de nacionalitat
espanyola.

Canvis

Les modificacions substancials (autors, modificacions essencials del guió,
canvis en el pressupost...) en els projectes beneficiaris han d obtenir
l autorització prèvia i expressa del director general de l ICAA; els canvis
d actors principals també han de ser comunicats. En cas contrari, l ICAA està
facultat a exigir el retorn de l ajut.

Termini

12-04-2006
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Ajuts al desenvolupament de guions per a llargmetratge

Destinataris

Autors individuals amb guions originals en qualsevol de les llengües oficials
Espanyoles. No s admeten adaptacions d obres preexistents.

Quantia

300.000 euros en total a repartir entre un màxim de vint ajuts que no podran
superar els 15.000 euros cadascun.

Criteris de concessió

Es valora:
- Historial del guionista i l originalitat del guió,
- Qualitat i viabilitat cinematogràfica del projecte.

Per tal de valorar la viabilitat es tindrà en consideració el compromís en ferm
d una empresa productora o d una televisió de dur a terme el projecte. El jurat
també informarà dels guions enllestits dels projectes triats.

Obligacions

Lliurar els guions acabats abans dels nou mesos de la notificació de la
concessió. Si no s ajusta al termini, cal reintegrar la subvenció; si el guió
enllestit rep informe negatiu del jurat, el beneficiari ha de tornar-ne el 50%.

Termini

10-03-2006.

Ajuts per a la participació i per a la promoció de pel·lícules espanyoles
seleccionades en festivals internacionals

Destinació

Productors de films seleccionats en els festivals internacionals classificats A
per la FIAPF (Federació Internacional d Associacions de Productors de Films)
i a d altres certàmens que, amb caràcter excepcional, pugui determinar
FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de
España). Els productors han d estar inscrits en el Registre d Empreses
Cinematogràfiques.

Dotació

La quantitat destinada a aquest ajut és de 1.022.000 euros.

Quantia Màxim de
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- 60.500 euros per llargmetratge que participin a les seccions oficials de
Berlín, Cannes, Venècia, Sant Sebastià i Oscar de Hollywood

- 12.000 euros per curtmetratge (Berlín [ Berlinale Especial ], Cannes,
Venècia [ Corto Cortissimo ] i Oscar de Hollywood).

- 30.000 euros (secció oficial a Valladolid),
- 20.000 euros ( Panorama Internacional  i Fòrum , a Berlín; Un

Certain Regard i Quinzaine des Réalisateurs a Cannes; Zabaltegi ,
a Sant Sebastià; i Orizzonti , Settimana della Critica i Giornate degli
Autori , a Venècia),

- 18.500 euros (secció oficial a Mar del Plata) ,
- 12.000 euros ( Competició de Llargmetratges de Ficció i Competició

de Documentals , a Karlovy Vary; Competició Internacional de
Locarno; Competició Oficial i Fora de Concurs , a Montreal i Secció
Oficial , a Moscou);

- 9.000 euros ( Especials Zabaltegi , a Sant Sebastià; Tiempo de
Historia , a Valladolid; Competició de Vídeo , a Locarno).

En el Festival de Toronto, no competitiu, poden ser de 18.500 euros ( Gala i
Special Presentations ) o bé de 12.000 euros ( Masters , Discovery, Real to

Reel , Visions i Contemporary World Cinema ) .Per a aquest festival
concret, s estableix la condició que la participació espanyola a la pel·lícula
sigui superior al 50 % i que encara no tingui distribuïdor als EUA en celebrar-
se el festival. En el cas de coproduccions, s aplicarà a l ajut el percentatge de
participació que tinguin els coproductors espanyols, llevat del cas del film triat
a competir per l Òscar, que no experimentarà aquesta reducció.

Cost amb dret a la subvenció

Tiratge i subtitulat de còpies per als festivals i per als mercats; tiratge
d extractes per a difusió televisiva; contractació d empreses de relacions
públiques i d agents de premsa; campanyes publicitàries a les publicacions
oficials del festival; material publicitari; lloguer d espais per fer publicitat en els
recintes i zones establertes del festival; despeses de transport de materials:
despeses de viatges i d allotjament de les corresponents delegacions
cinematogràfiques; organització de recepcions.

Termini

Trenta dies després d acabar el Festival (i com a màxim el 30-11-2006).

Ajuts per a la conservació de negatius i de suports originals

Destinataris

Productors o titulars dels drets que es comprometin a no exportar el negatiu
de la seva pel·lícula i que realitzin un internegatiu i un interpositiu del film.

Quantia
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Fins al 50% del cost de la realització de l interpositiu i de l internegatiu del film
de llargmetratge. La suma total abocada a aquest ajut és de 900.000 euros.

Documents

Document públic de compromís de conservar a Espanya un negatiu del film;
factures acreditatives del cost de realització de l internegatiu i de l interpositiu
d imatge i de dos negatius de so de la pel·lícula; document públic d adquisició
dels drets d explotació de la pel·lícula així com del negatiu, si no se n és el
productor; certificat de dipòsit de l interpositiu d imatge i d un negatiu de so a
Filmoteca Espanyola o a la filmoteca de la comunitat autònoma competent.

Termini

06-04-2006.

2.10.6 Programa Ibermedia

Aquest programa preveu promoure un espai audiovisual iberoamericà. Un
85% del seu pressupost es destina a coproduccions.
El Fons IBERMEDIA està actualment ratificat per catorze països membres i
observadors de la CAACI que financen el Programa: Argentina, Bolívia,
Brasil, Colòmbia, Cuba, Xile, Espanya, Mèxic, Panamà, Perú, Portugal,
Puerto Rico, Uruguai i Veneçuela.

IBERMEDIA està dirigida per un Comitè Intergovernamental (CII) en el si
cada del qual Estat membre designa una autoritat cinematogràfica com el seu
representant. Aquest Comitè defineix la política, les modalitats d'obtenció de
l'ajuda i presa totes les decisions que s'imposen de conformitat amb les
regles enunciades en el Reglament de Funcionament del Programa
IBERMEDIA. El Comitè Intergovernamental es reuneix generalment una
vegada a l'any per a decidir els projectes a què es recolza i la quantia. Dins
d'aquesta estructura, la Unitat Tècnica IBERMEDIA (UTI), assumeix la
responsabilitat de l'execució i el funcionament del Programa.

Els recursos econòmics del Fons provenen essencialment de les
contribucions dels Estats membres del Fons i del reembossament dels
préstecs concedits.

Pressupost 2005: 3.800.000 .

A partir de l'any 2006, el Programa IBERMEDIA realitzarà 2 convocatòries
anuals. Les reunions del Comitè Intergovernamental que tindrà lloc la
discussió sobre els projectes es realitzaran als mesos de juliol i desembre.

1a CONVOCATÒRIA: Del 2 de gener al 20 de febrer del 2006
2a CONVOCATÒRIA: Del 8 de maig al 26 de juny del 2006

Les reunions del Comitè Intergovernamental que tindrà lloc la discussió sobre
els projectes es realitzaran als mesos de juliol (1a convocatòria) i desembre
(2a convocatòria).
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2.10.6.1 Programa Ibermedia per a desenvolupament

Tipus

Les obres podran pertànyer als gèneres següents:

 
Ficció (cinema i televisió)

 

Documentals de creació

 

Pel·lícules d'animació

 

Produccions creatives que utilitzen noves tecnologies

 

Produccions basades en material d'arxiu

Es considera part del desenvolupament d'un projecte:

 

L'escriptura del guió, recerca de finançament, l'elaboració del pla de
màrqueting i de distribució

 

L'anàlisi del pressupost

 

El càsting

 

La investigació gràfica i la realització d'un pilot (en animació)

 

La investigació en arxius

 

La preparació del pla de rodatge (localitzacions, etc.)

Durada

Projectes de ficció: 70 minuts mínims.
Documentals: 45 minuts mínims.

Beneficiaris

Empreses de producció independents iberoamericanes membres
d'IBERMEDIA, i que estiguin registrades en algun dels països membres del
Programa IBERMEDIA

Ajuda concedida

La quantitat concedida no podrà ser, en cap cas, superior al 50% del
pressupost total del desenvolupament del projecte i l'import màxim de l'ajuda
és d'US$ 15.000 per projecte en concepte de préstec reembossable.

2.10.6.2 Programa Ibermedia per a coproducció

Tipus



Anàlisi sector audiovisual        ArtisPlus 336

Llargmetratges de ficció (amb una durada mínima de 70 minuts) i
documentals (amb una durada mínima de 45 minuts).

 
Que siguin coproduïts per almenys tres coproductors dels països
membres d'IBERMEDIA. Excepcionalment podran participar projectes
coproduïts per dos coproductors i un distribuïdor dels països membres
d'IBERMEDIA, que confirmi amb atestats la circulació de la pel·lícula.

 

Per a les coproduccions multilaterals el mínim exigit (financer) és el
10% del cost total de la producció i el màxim el 70%.

 

Per a les coproduccions bilaterals el mínim exigit és el 20% i el màxim
el 80% del cost total de la producció.

 

La participació de coproductors d'Estats no membres d'IBERMEDIA no
podrà excedir el 30% del cost total de la pel·lícula.

 

Els autors, tècnics i actors principals han de ser iberoamericans,
excepte excepció justificada.

 

Cada coproductor ha de comptar com a mínim, amb el 50% del seu
finançament.

 

Les pel·lícules no hauran d'iniciar el seu rodatge abans de la data límit
de presentació de propostes, i estigui previst que comencí, com a
màxim, 9 mesos més tard

Beneficiaris

Empreses productores independents iberoamericanes registrades en algun
dels països membres de la CACI, que financen IBERMEDIA.

Ajuda concedida

Préstecs reembossables assignats a cada coproductor en funció del seu
percentatge de participació financera en la coproducció. Es concedirà en tres
terminis.

L'import del préstec concedit no excedirà de $ 200.000 del cost de producció,
ni superarà el 50% del pressupost total.

L'ajuda obtinguda es reembossarà a partir dels ingressos nets de cada
productor.

2.10.7 Eurimages (European Support Fund for the co-production of
Cinematographic works)

Eurimages és el fons del Consell d Europa per a la coproducció, distribució i
exhibició, d obres cinematogràfiques. Els objectius principals són la posada
en comú de projectes entre professionals de com a mínim, dos països
europeus.
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Pressupost 2005: 19.316.900 . Els documentals suposen una partida molt
petita del pressupost de coproducció, ja que la majoria de l ajut està destinat
a cinema.

Creat el 1988 sobre la base d'un acord parcial, reuneix actualment a 32 estats
membres. El seu objectiu és promoure el cinema europeu estimulant la
producció i la circulació de les obres i afavorint la cooperació entre
professionals.

32 països membres els membres fundadors d'Eurimages: Bèlgica (BE), Xipre
(CY), Dinamarca (DK), França (FR), Alemanya (DE), Grècia (GR), Itàlia (IT),
els Països Baixos (NL) Luxemburg (LU), Portugal (PT), Espanya (ÉS) i
Suècia (SE), entrats el 26.10.1988.

Un doble objectiu:

- objectiu cultural: el Fons s'esforça a sostenir obres aptes per a
reflectir a una societat europea a les mil de facetes, però les arrels
comuns de les quals donen prova de la pertinença a un mateix cultiu.

- objectiu econòmic: aportant el seu suport financer a una indústria
que no cerca només l'èxit comercial, sinó que vol també demostrar que
el cinema és també un art i ha de donar-se per tal.

És amb aquesta doble òptica que Eurimages va desenvolupar tres programes
de suport:

- una ajuda a la coproducció
- una ajuda a la distribució
- una ajuda a les sales

Un 90% dels recursos del Fons, procedent de les contribucions dels Estats
membres, es consagren al suport a la coproducció.

Criteris de subvencionabilitat

- El suport d'EURIMAGES va adreçat als llargmetratges de ficció,
animació i documentals d'una durada mínima de 70 minuts.

- Es tracta d'un suport a la coproducció, és a - dir que els projectes de
pel·lícules presentats han de ser coproduïts per almenys dos
coproductors nacionals d'Estats membres diferents del Fons.

- La part del coproductor majoritària no ha de superar un 80% del
pressupost total de la coproducció, i la del coproductor minoritari no ha
de ser inferior a 10 %.

- Per a les coproduccions bilaterals el pressupost de les quals excedeix
cinc milions d'euros, la participació del coproductor majoritària no ha
de superar un 90% del pressupost total de la coproducció. - El criteri
d'origen europeu de l'obra és fonamental. S'avalua segons les normes
definides pel Conveni europeu sobre la coproducció cinematogràfica
així com per les fonts de finançament.

Naturalesa i import del suport
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Suport a la producció

El suport concedit s'aporta en forma d'un préstec sense interès
condicionalment reembossable (bestreta sobre ingressos).

Import del suport financer

L'import del suport no excedirà un 15% del cost total de la producció de la
pel·lícula i no podrà en qualsevol cas sobrepassar 700.000 euros. No obstant
això, per a les pel·lícules el pressupost de producció de les quals és inferior a
1,5 milió d'euros, el suport d'EURIMAGES no podrà sobrepassar 20 %.

Atribució del suport financer
El suport financer s'assigna a cada coproductor a prorrata de la seva part de
coproducció.

A fi d'afavorir als productors originaris d'Estats membres a escassa producció
cinematogràfica, el suport d'EURIMAGES pot distribuir-se de manera no
proporcional. El suport així assignat d'una manera no proporcional a l'un dels
coproductors no haurà de ser inferior a del %, NI sobrepassar un 50% de
l'import total del suport assignat per EURIMAGES a la coproducció en
qüestió. En aquest cas, la contribució d'EURIMAGES no haurà de
sobrepassar un 50% de la contribució total de cada un dels coproductors.
Aquesta disposició no s'aplica als coproductors financers. No obstant això, el
reembossament del suport concedit s'efectuarà segons les parts respectives
de cada productor a la coproducció.

Validesa de la decisió de suport
La validesa de tota decisió relativa al suport a la coproducció d'una obra
cinematogràfica expira si va haver-hi cap acord entre EURIMAGES i els
coproductors en el termini de sis mesos que seguien la data de la reunió del
Comitè de direcció a la qual es va prendre la decisió en qüestió, i si el rodatge
principal no ha començat en aquest mateix termini. Aquest termini pot ser
prolongat pel Secretari executiu d'una durada màxima de tres mesos a
reserva de raons degudament justificades.

Pagament del suport financer

Excepcionalment aprovada pel Secretari executiu, els pagaments s'efectuen
en tres trams.

El primer tram, representant un 60% de l'import total del suport, es deu:
- a la signatura del conveni de suport.
- al primer dia del rodatge principal.

El segon tram, representant un 20% de l'import total del suport, es deu:
- a recepció de la confirmació del laboratori de la realització de la còpia
zero. 
- a recepció dels contractes de distribució i/o de les prevendes
conclosos abans de la realització de la còpia zero de la pel·lícula.
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- després de validació del el genèric de la pel·lícula pel Secretari
executiu.

El tercer tram, representant un 20% de l'import total del suport, es deu:
- després de confirmació de l'eixida en sales en cada un dels països
coproductors o, el
- cas pagador i respecte documentals, després de la selecció en
almenys un festival cinematogràfic significatiu;
- després de recepció i aprovació per EURIMAGES del cost total de
producció definitiu i les despeses efectuades per cada coproductor,
presentat següent un esquema normal aprovat per EURIMAGES i
certificat per un expert comptable independent de les societats de
producció implicades, evidenciant les variacions de cost amb relació al
pressupost aprovat pel Comitè de direcció;
- després de recepció del pla de finançament definitiu;
- després de recepció de la prova del pagament de les garanties de
distribució incloses en el pla de finançament aprovat per EURIMAGES;
- després de recepció i validació per EURIMAGES de la cinta de vídeo
o el DVD i del material publicitari de cada un dels països coproductors;
- després de confirmació de l'obtenció del tractament nacional definitiu.

Garantia de bona d'utilització

Si els coproductors subscriuen una assegurança de garantia d'utilització,
EURIMAGES haurà de ser signatari del contracte i ser beneficiari.

Reembossament del suport

Corredor de reembossament d'EURIMAGES

El suport concedit és reembossable al primer euro a partir dels ingressos nets
de cada coproductor, fins a un total del percentatge d'EURIMAGES en el
finançament de la pel·lícula, després de deducció de l'import de les garanties
de distribució i/o de les prevendes sobre la base de les quals els acords es
van celebrar abans de la realització de la còpia zero de la pel·lícula i que van
servir al seu finançament. Qualsevol altra franquícia o acord financer ha de
ser aprovada pel Comitè de direcció.

Cada coproductor és responsable del reembossament a prorrata de la quota
del suport que se li va assignar. El reembossament es deu fins a un màxim
de 100% de l'import del suport concedit. En cas de distribució no proporcional
del suport concedit per EURIMAGES (en les condicions previstes en l'Article
4.3.2. de les Normes), el reembossament del suport concedit serà
proporcional al percentatge de coproducció.

Ingressos nets dels productors

Es consideren com a ingressos nets dels coproductors: tots els ingressos que
resulten de l'explotació la totalitat o part de la pel·lícula i tot producte derivat
de la pel·lícula, als territoris exclusivament assignats als productors, així com
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als territoris diferents d'aquells exclusivament assignats als productors,
després de deducció dels "costos deduïbles" vinculats a l'explotació de la
pel·lícula. Aquests ingressos nets constituiran la base de càlcul per al
reembossament del suport.

Tota una es consideraran prevendes o garanties de distribució que excediran
el finançament necessari per a cobrir el cost de producció aprovat per
EURIMAGES així com les vendes concloses després de la realització de la
còpia zero com a ingressos nets per al reembossament del suport concedit.
El Secretari executiu haurà de rebre tots els justificants abans del pagament
del segon tram del suport d'EURIMAGES.

Costos deduïbles

Només s'acceptaran com "costos deduïbles" en el càlcul dels ingressos nets
les despeses següents:

- la comissió de distribució limitada al 25% (per conjunt de drets venuts
en un territori), excepte al territori nacional dels països coproductors;
- els impostos no deduïbles pagats a les autoritats públiques per a
l'explotació de la pel·lícula;
- els drets de duana i cotitzacions a les organitzacions professionals,
els costos vinculats a la presentació de l'obra als organismes de
censura, control i conservació, sempre que estiguin directament
vinculats a la pel·lícula en qüestió.

Sempre que els costos baix esmentats no siguin la totalitat o part ja inclosos
en el pressupost de producció aprovat per EURIMAGES:

- els costos tècnics vinculats a la fabricació i a l'expedició de les
còpies, així com a la fabricació d'una versió en llengua estrangera de
l'obra,
- els costos de publicitat de llançament de la pel·lícula (despeses
d'edició) anunciats, incorreguts en i pagats pels distribuïdors i agents
de vendes, i aprovats per cada un dels productors sobre
subministrament de tots els justificants corresponents;

Tots aquests "costos deduïbles" s'especificaran degudament en els Estats
financers proporcionats pels distribuïdors i/o els agents de vendes i donaran
lloc a comprovacions. Tota deducció haurà de ser aprovada pel Secretari
executiu.
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Càlculs d'explotació

A partir de la primera explotació comercial de la pel·lícula, els coproductors
sotmetran a EURIMAGES, al final de cada semestre durant els dos primers
anys, i al final de cada any civil més tard, sense demanda prèvia, els càlculs
d'explotació de l'obra. S'acompanyaran aquests càlculs es presentaran de
manera clara i detallada, evidenciant els resultats d'explotació de la pel·lícula
per a cada un dels mitjans de comunicació, indicant precisament el detall dels
"costos deduïbles" i de "royalty statements" dels distribuïdors i agents de
vendes interessats, així com d'una còpia de tots els acords i mandats de
venda. EURIMAGES es reserva el dret, si fos necessari, a demanar als
productors utilitzar un formulari normal de presentació dels resultats
d'explotació, aprovat per EURIMAGES. Cada un dels coproductors es
compromet a proporcionar a EURIMAGES còpia de tots els contractes
celebrats per a l'explotació de la pel·lícula o els seus elements constitutius.

Compte de domiciliació dels ingressos

Quan procedeixi, EURIMAGES podrà imposar la intervenció d'un "collecting
agent" per a la distribució dels ingressos. En aquest cas, EURIMAGES serà
obligatòriament signatari de l'acord corresponent.
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PROGRAMA EURIMAGES

- Total subvencions, entre 17 i 24 milions /any
- Entre 40 i 80 llargmetratges/any
- Subvenció mitjana entre 300.000 i 400.000 
- De 5 a 20 documentals/any
- Subvenció mitjana entre 50.000 i 150.000 

2006/2T 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Núm.llargm. 9 57 50 50 47 50 43

Subv.llargm. 10.580.500,00 

  

19.204.000,00 

  

18.986.591,00 

  

19.532.775,00 

  

17.592.798,00 

  

17.896.515,00 

  

16.186.000,00 

  

Mitj.subv.llarg. 1.175.611,11     336.912,28        379.731,82        390.655,50        374.314,85        357.930,30        376.418,60        
Núm.docum. 0 4 5 7 5 7 2

Subv.docum. -                     332.145,00        555.000,00        546.716,00        805.000,00        551.224,00        300.000,00        
Mitj.subv.docum. -                     83.036,25          111.000,00        78.102,29          161.000,00        78.746,29          150.000,00        
Total subvencions 10.580.500,00 

  

19.536.145,00 

  

19.541.591,00 

  

20.079.491,00 

  

18.397.798,00 

  

18.447.739,00 

  

16.486.000,00 

  

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Núm.llargm. 63 59 58 68 83 71 58

Subv.llargm. 17.508.771,00 

  

18.854.900,00 

  

17.691.708,00 

  

18.909.774,00 

  

23.613.156,00 

  

21.213.280,00 

  

18.385.353,00 

  

Mitj.subv.llarg. 277.917,00        319.574,58        305.029,45        278.084,91        284.495,86        298.778,59        316.988,84        
Núm.docum. 9 17 21 19 16 18 15

Subv.docum. 424.571,00        870.485,00        1.655.598,00     991.682,00        772.917,00        828.561,00        1.108.610,00     
Mitj.subv.docum. 47.174,56          51.205,00          78.838,00          52.193,79          48.307,31          46.031,17          73.907,33          
Total subvencions 17.933.342,00 

  

19.725.385,00 

  

19.347.306,00 

  

19.901.456,00 

  

24.386.073,00 

  

22.041.841,00 

  

19.493.963,00 
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2.10.8 Programa Media Plus

Aquesta proposta va adreçada a empreses registrades i participades
majoritàriament per països membres de la Unió Europea, països que integren
l'Acord Econòmic Europeu i que participen al programa MEDIA Plus (Islàndia,
Liechtenstein i Noruega), així com aquells altres països que compleixin les
condicions establertes a l article 11 de la Decisió N° 2000/821/EC (Bulgària) i
Suïssa. Dotació anual 87.500.000 (2004).

Per al desenvolupament, l any 2004 es va destinar 16.7m . D aquest
pressupost 1.150.000 (un 8%) va ser destinat a 63 documentals per
projectes individuals de tot Europa, dels quals a Espanya se n van destinar
100.000 per al desenvolupament de 4 documentals, 40.000 menys que
l any anterior. Al 2003, Espanya va rebre suport per a 6 documentals. No hi
ha xifres específiques de Slate funding per a documental, però gran part de
les empreses de Catalunya que han rebut aquest suport es dediquen a
aquest gènere. Quant a difusió per televisió, a tota Europa (16m del
pressupost total), un total de 5.969.000 van ser destinats a documentals, per
a un total de 46 projectes.

L any 2006, s acaba el MEDIA Plus Programme (2001-2006) i serà substituït
pel programa MEDIA 2007 (que cobrirà un període de 6 anys: 2007-2013).
Els objectius d aquest nou programa serà integrar i concentrar totes les
polítiques i pressupostos audiovisuals.
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Les principals fases que s observen en el nou programa són Media 2007:

*Preproducció:
Reforçar tots el processos de preproducció.

*Formació:
Millorar la formació dels professionals tot fomentant la cooperació i
intercanvi de coneixements entre empreses, professionals i centres
formadors.
Àmbits: Noves tecnologies; gestió econòmica, financera i comercial;
escriptura de guions i reforçar tots el processos de preproducció.

*Desenvolupament:
Es tindrà molt en compte, des d un inici, els plans de màrqueting i la
promoció internacional dels projectes. (Continuarà el sistema de
projectes individuals i slate funding).

*Postproducció:
Distribució - Suport en la distribució de productes per a TV, cinema,

vídeo,
DVD i online a fi de garantir la circulació dels treballs audiovisuals
europeus.
Promoció - Circulació de productes audiovisuals en festivals i mercats
europeus i internacionals.
Projectes Pilot/Tecnologia digital - Assegurar el suport a la tecnologia
digital com a instrument potencial de difusió.

MEDIA 2007: 1.055 m (pressupost encara per signar, amb possibles
modificacions a la baixa).

MEDIA FORMACIÓ
Tres empreses espanyoles rebran ajut MEDIA a la Formació. Les empreses
seleccionades han estat: Fundación Cultural Media, que rebrà 300.000 euros
per a organitzar la Media Business School; Iberautor Promociones Culturales,
responsables dels tallers European Films Crossing Borders, que es
beneficiaran amb 90.526,82 euros; i la Universitat Politècnica de València,
que per a l organització de Streaming Media Training 2007 rebrà 90.000
euros. Aquests són els resultats de la convocatòria núm. 11/2005, que es va
tancar l 1 de març de 2006.

MEDIA DESENVOLUPAMENT
El projecte català d animació Cosme el astronauta, de l empresa Lion Toons,
ha estat seleccionat per a rebre ajut MEDIA al desenvolupament, tal i com
indiquen els resultats del primer termini de la convocatòria 09/2005, tancada
el 28 de febrer de 2006. La quantitat atorgada serà de 50.000 euros. D altra
banda, l empresa Imago Video es veurà beneficiada amb 20.000 euros per a
desenvolupar el documental Sirius, el naufragio de un sueño; i en el camp de
la ficció, la productora Tierra a la vista rebrà 50.000 euros per a Awaking from
a Dream, i Zahori Media, 30.000 euros per a desenvolupar Casa grande, casa
chica. En total, 86 empreses europees es repartiran un import total de
5.545.000 euros.
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MEDIA DIFUSIÓ PER TELEVISIÓ
24 projectes es repartiran 3.666.000 euros, segons es desprèn dels resultats
del primer termini, que es va tancar el 17 de febrer de 2006, de la
convocatòria de Difusió per Televisió núm. 10/2005. La majoria dels projectes
són documentals (17) i la resta es reparteixen en el camp de la ficció (4) i el
de l animació (3).

MEDIA DISTRIBUCIÓ-SUPORT SELECTIU
Les distribuïdores espanyoles rebran ajut, per un total de 392.000 euros, per
a la distribució de 9 pel·lícules europees. D altra banda, també segons els
resultats de la convocatòria 12/2005, tancada el passat 1 d abril, Habana
Blues, de Benito Zambrano, es podrà veure amb ajut del Programa MEDIA al
Regne Unit i a Eslovènia.

A partir del 2001, el Programa Media Plus (2001-2005) (3a generació) té com
a objecte reforçar la competitivitat de la indústria audiovisual europea a través
d una sèrie d'accions referents a:

 

la formació dels professionals

 

el desenvolupament dels projectes de producció

 

la distribució de les obres cinematogràfiques i programes
audiovisuals

 

la promoció de les obres cinematogràfiques i programes
audiovisuals

 

el suport als festivals cinematogràfics

Dotat d un pressupost de 400 milions d'euros MEDIA intervé alhora en tot el
procés de la producció: cofinançant la formació contínua dels professionals, el
desenvolupament de projectes de producció (pel·lícules, telefilms,
documentals, animacions i multimèdia), la distribució i la promoció de les
obres europees.

Programa desenvolupament

El Programa MEDIA PLUS concedeix suport financer a les societats de
producció independents europees per al desenvolupament de projectes de
producció. Tres mecanismes de suport financer al desenvolupament:

- "Nous talents MEDIA"
- Suport al desenvolupament de projectes individuals
- Suport al desenvolupament de catàleg de projectes en la 1a o 2a fase

Nous talents MEDIA

Noves condicions d'accés

- El projecte ha d'haver sigut objecte d'una formació recolzada per
MEDIA el 2003, 2004 o 2005

- Noves activitats de formació recolzades per MEDIA són seleccionables
(presentar-se a la llista de les formacions seleccionables)
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- Els reportatges d animals i els documentals de promoció turística no
són seleccionables

Quan apuntar-s hi?

Durant el procés de la convocatòria de propostes. Per a l'any 2006, la
convocatòria s'obrí de 12 de novembre del 2005 al 15 de febrer del 2006.

Quines són les condicions requerides?

El suport es reserva a les productores independents que acabin de produir
almenys una obra o de dos curts llargmetratges de ficció o animació en els 24
mesos que precedeixen el dipòsit de la sol·licitud. No hi ha exigència mínima
en termes de volum de negocis o de benefici de la societat, però aquesta deu
no obstant demostrar la seva capacitat financera.

Quines són les condicions que el projecte ha de complir?

El projecte per al qual el suport es demana ha d'haver sigut objecte d'una
activitat de formació recolzada per MEDIA. Aquesta formació ha d'haver
tingut lloc durant el 2003, 2004 o 2005.

Quins tipus d'obres poden beneficiar d'un suport al desenvolupament a "Nous
Talents MEDIA"?

Les ficcions, les animacions, els documentals de creació i els conceptes
d obres multimèdia. Per a totes aquestes obres, les condicions mínimes de
durada han de complir-se i la societat que postula ha de disposar dels drets
d'autor.

Quin és l'import del suport al desenvolupament "Nous Talents MEDIA"?

L'ajuda de MEDIA PLUS pot cobrir fins a un 50% o un 60% dels costos
seleccionables de desenvolupament de l obra, fins a un límit màxim establert
per tipus d obra.

Quin és el pressupost de "Nous Talents MEDIA" i quan es coneixeran els
resultats del procés de selecció?

El pressupost 2005 era de 775.000 euros. El pressupost per al 2006 hauria
de ser del mateix ordre de magnitud. S'assignarà en una única sessió
d'avaluació. Els resultats es comunicaran a les empreses candidates a finals
d'abril 2006.

Què és el premi "Nous talents MEDIA"?

Entre els projectes seleccionats en el marc de la convocatòria de propostes
"Nous talents MEDIA", els projectes de llargmetratges escrits por autors
menors de 35 anys seran objecte d'una classificació específica per ordre de
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mèrit. La Comissió invitarà l'autor del més ben situat al Festival de Cannes, al
maig del 2006, on se li tornarà a lliurar el premi "Nous Talents MEDIA".

Suport al desenvolupament de projectes individuals

Noves condicions d accés:

- La producció i la distribució de dos curts d'animació s'accepta de nou
com prova de l'experiència prèvia;

- La difusió en el marc de museus del cinema , associacions culturals i
altres estructures comparable així com la distribució en línia d'una
producció, excepte per a les obres multimèdia, no s'accepta com a
prova de l'experiència prèvia;

- Els reportatges d animals i els documentals de promoció turística no
són seleccionables;

- Si l obra de referència per a tenir accés a MEDIA Desenvolupament és
una sèrie:

 

la societat candidata ha d'haver produït majoritàriament el
conjunt de la sèrie;

 

el conjunt de la sèrie ha d'acabar-se en la data de dipòsit de
l'expedient.

Quan presentar-s hi?

Durant la convocatòria de propostes. Per a l'any econòmic 2006, la
convocatòria de propostes s'obrí del 12 de novembre del 2005 al 31 de maig
del 2006.

Quines són les empreses admeses?

És necessari tenir una experiència prèvia en la producció audiovisual? Sí. Les
exigències quant a experiència prèvia són no obstant variables (distribució
nacional o internacional en els 18 o 24 mesos que precedeixen la demanda)
segons els països d'origen de les societats i l'existència d'un suport previ de
MEDIA.

Quins tipus d obres poden beneficiar-se d'un suport al desenvolupament de
projectes individuals?

Les ficcions, les animacions, els documentals de creació i els conceptes
d obres multimèdia. Per a totes aquestes obres, unes condicions mínimes de
durada han de complir-se i l empresa ha de disposar dels drets d'autor.

Quin és l'import del suport al desenvolupament de projectes individuals?

L'ajuda de MEDIA PLUS pot cobrir fins a un 50% o un 60% dels costos
seleccionables de desenvolupament de l obra, fins a un límit màxim establert
per tipus d obra.
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Quin és el pressupost disponible per al suport al desenvolupament de
projectes individuals i quan es coneixeran els resultats del procés de
selecció?

El 2005, el pressupost disponible per al suport als projectes individuals i al
Slate Funding era de 16.825.000 . Sobre del 16.825.000 , 6.375.000 milions
d euros s'han assignat als projectes individuals. Aquest import podria veure's
obligat a variar lleugerament el 2006 en funció del nombre de projectes
individuals i Slate Funding rebuts i de les seves qualitats respectives.

El pressupost 2006 s'assignarà en dues sessions. Tots els projectes enviats
entre el 12 de novembre del 2005 i el 28 de febrer del 2006 seran objecte
d'una primera sessió d'avaluació, a la qual s'assignarà un màxim del 50% del
pressupost 2006. Els resultats d'aquesta primera sessió es coneixeran el juny
del 2006. Tots els projectes enviats entre l'1 de març del 2006 i el 31 de maig
del 2006 seran objecte d'una segona sessió d'avaluació, a la qual s'assignarà
la resta del pressupost. Els resultats d'aquesta segona sessió es coneixeran
en el transcurs d'octubre del 2006.

Suport al desenvolupament de catàleg de projectes 1a i 2a fases

Noves condicions d accès 

- La difusió en el marc museus del cinema , associacions culturals i
altres estructures comparable així com la distribució en línia d'una
producció, excepte per a les obres multimèdia, no s'accepta com prova
de l'experiència prèvia;

- Els reportatges animals i els documentals de promoció turística no són
seleccionables;

- Si l obra de referència que tindrà accés a MEDIA Desenvolupament és
una sèrie:

 

la societat candidata ha d'haver produït majoritàriament el
conjunt de la sèrie;

 

el conjunt de la sèrie ha d'acabar-se en la data de dipòsit de
l'expedient.

Quan demanar-la?

Durant la durada d'obertura de la convocatòria de propostes. Per a l'any
econòmic 2006, la convocatòria de propostes s'obri de 12 de novembre del
2005 al 31 de maig del 2006.

Mecanisme de suport als catàlegs de projectes (Slate Funding) o als
projectes individuals?

El Slate Funding es destina a les societats de grandària mitjana, tenint ja una
experiència a l'internacional i posseint una capacitat financera que els permet
preveure el desenvolupament simultani de diversos projectes. Si no
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compleixen aquestes condicions, dirigeixen més aïna sobre el mecanisme de
suport als projectes individuals.

Slate Funding 1 o 2, 1a fase o 2a fase?

El Slate Funding 1 i 2 es conceben per a societats d'importància i capacitat
financera diferents. Per a postular en el marc del Slate Funding 1, una
societat ha de presentar un pla de desenvolupament sobre tres anys que
comprenen de 3 a 6 projectes. Per a postular en el marc del Slate Funding 2,
una societat ha de presentar un pla de desenvolupament sobre tres anys que
comprenen de 3 a 10 projectes. El Slate Funding es reserva 2.o fase per la
seva banda atès que ja es va seleccionar a societats una primera vegada de
conformitat amb el Slate Funding.

Quines són les societats admeses que han de postular-se?

Per a poder postular al suport al desenvolupament de catàlegs de projectes,
és necessari és una productora independent europea, existint legalment des
de fa almenys tres anys.

És necessari tenir una experiència prèvia en la producció audiovisual?

Sí. Les exigències quant a experiència prèvia són diferents segons que la
societat postula de conformitat amb el Slate Funding 1 o del Slate Funding 2.

Quins tipus d obres poden beneficiar-se d'un suport de MEDIA?

Les ficcions, les animacions, els documentals de creació i els conceptes
d obres multimèdia. Per a totes aquestes obres, condicions mínimes de
durada han de complir-se i la societat que postula ha de disposar dels drets
d'autor.

Quin és l'import del suport al desenvolupament de catàlegs de projectes?

L'ajuda de MEDIA PLUS s'inclou entre 60.000 i 90.000 per al Slate Funding
1 i entre 100.000 i 150.000 per al Slate Funding 2.

Quin és el pressupost disponible per al suport al desenvolupament de
catàlegs de projectes i quan es coneixeran els resultats del procés de
selecció?

El 2005, el pressupost disponible per al suport als projectes individuals i al
Slate Funding era de 16.825.000 . Sobre del 16.825.000 , 10.450.000
milions d euros s'han assignat als catàlegs de projectes. Aquest import podria
veure's obligat a variar lleugerament El 2006, en funció del nombre de
projectes individuals i Slate Funding rebuts i de les seves qualitats
respectives. El pressupost 2006 s'assignarà en dues sessions. Tots els
projectes enviats entre el 12 de novembre del 2005 i el 28 de febrer del 2006
seran objecte d'una primera sessió d'avaluació, a la qual s'assignaran 50%
màxim del pressupost 2006. Els resultats d'aquesta primera sessió es
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coneixeran en el transcurs de juny 2006. Tots els projectes enviats entre l'1
de març del 2006 i el 31 de maig del 2006 seran objecte d'una segona sessió
d'avaluació, a la qual s'assignarà la resta del pressupost. Els resultats
d'aquesta segona sessió es coneixeran en el transcurs d'octubre del 2006.

1.5.9. Medea

Programa de la Comissió Europea, creat el 2000 i dotat amb un pressupost
global de 5 milions d'Euros per a 3 anys. L'ajuda aportada no és sinó de
caràcter financer (subvenció de 15.000 a 36.000 Euros per projecte), però
pren també la forma d'accions de formació destinades a millorar la viabilitat
dels projectes.

L'objectiu del Programa MEDEA és afavorir les coproduccions
euromediterrànies a fi d'intensificar la cooperació humana, cultural i tècnica
entre els professionals així com crear una xarxa d'intercanvis entre
productors independents dels països mediterranis i els de la Unió Europea.
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RESUM COMPARATIU DELS AJUTS

Procedència Nivell Tipus Concepte % atorgat Límit màxim Pagame
nt Condicions

ICO Nacional Préstec Sobre
projecte

Crèdits a la producció
cinematogràfica

fins al 50% del
pressupost

1.000.0000

100%
en
signar el
contract
e

interessos: 1.62%
termini d'amortització: 4 anys (inclosos
2 anys de carència)

ICF Local Préstec Sobre
projecte

Línies de préstecs A determinar 150.000.000 A determinar.
Descompte a l'ICF de fins a 80.000 

ICIC Local
A fons
perdut

Sobre
projecte

Producció Cinema d'autor
(FICCIÓ)

12 % del
pressupost 120.000

Producció Cinema d'autor
(DOCUMENTAL)

18 % del
pressupost

90.000

Producció Primera Opera
(FICCIÓ)

12 % del
pressupost

120.000

Producció Primera Opera
(DOCUMENTAL)

18 % del
pressupost 90.000

Coproducció Arrels 50.000

Nova Mirada 50% del
pressupost 80.000

Automàtica Explotació 10-17% de la
recaptació

140.000

Promoció i Publicitat (PiP)
(Subvenció general)

25-35% de la
inversió en PiP

60.000

Promoció i Publicitat (PiP)
(Primes)

5-10% de la
inversió en PiP 40.000

Versió catalana (versió original) 60.000
Versió catalana (versió
doblegada) 40.000

Participació en Festivals 24.000 1.500
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ICAA Nacional
A fons
perdut Automàtica Amortització (GNERAL)

15% de la
recaptació
bruta dels 12
primers mesos

1.000.000

Amortització (COMPLEMENTARI)
fins al 33% de
la inversió del
productor

601.012 -
700.000

Per als productors que s'hagin acollit
als ajuts sobre projecte

Sobre
projecte

Producció de llargmetratges fins al 60% del
pressupost 500.000 No pot superar la inversió del productor

Sobre
projecte

Desenvolupament de guions per a
llargmetratges 15.000

Automàtica Participació en Festivals 60.500 9.000

Automàtica
Conservació de negatius i suports
originals

fins al 50% del
cost de
realització del
material

IBERMEDIA Internacional Préstec Sobre
projecte

Desenvolupament fins el 50& del
pressupost

15.000$

Coproducció fins el 50& del
pressupost 200.000$ 3

terminis
Reembossament a partir dels ingressos
nets de cada productor

EURIMAGE
S Europeu Préstec Sobre

projecte
Coproducció fins el 15-20%

del pressupost 700.000 3
terminis

Préstec sense interessos reembossable
sobre ingressos d'explotació

MITJA PLUS Europeu Producció Nous talents El projecte ha d'haver participat en un
programa MITJANA de formació

Producció Projectes individuals
Producció Projectes de 1a i 2a
etapa

Finançament bancari

Subvencions a fons perdut

Subvencions remborsables


