
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nostermos do Regulamento
(CE) n. o 800/2008 da Comissão, de 6 de Agosto de 2008 , que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado comum, em aplicação dos artigos 87. o e 88. o do Tratado (Regulamento geral de isenção por categoria)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Número do auxílio SA.44158 (2016/X)

Estado-Membro Espanha

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) ESPANA
-

Entidade que concede o auxílio Instituto de la cinematografía y de las Artes Audiovisuales
Plaza del Rey, nº1 MADRID 28004
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cine/inicio.html

Título da medida de auxílio CULT - Ayudas a la cinematografía

Base jurídica nacional (referência à
publicação oficial nacional relevante)

Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la estructura del
Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.
Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el
reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor. 

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio
existente
Duração 01.01.2016 - 31.12.2020

Sector(es) económico(s) abrangido(s) Actividades de produção de filmes; de vídeo e de programas de televisão; de
gravação de som e de edição de música

Tipo de beneficiário Todas as empresas

Montante global anual do orçamento
previsto no âmbito do regime

EUR 43 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos
comunitários
 
 
Objectivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%

Regimes de auxílio a obras audiovisuais (art. 54.º) 50 %

 



 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
http://boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14059.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14022.pdf


