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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema
Tram. 200-00019/10

Esmenes a l’articulat
Reg. 118307; 118333; 118399; 118500; 

118521; 118536 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

Comissió de Cultura i Llengua, 08.06.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 118307)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president i portaveu del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb 
el que estableix l’article 107 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 
7 de juliol, del cinema (tram. 200-00019/10).

1 Esmena 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 2

Article 2. Modificació de l’article 18 de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema

Es modifica l’article 18 de la Llei 20/2010, del 7 de ju-
liol, del cinema, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«Article 18. Garantia d’accés lingüístic

»1. Amb la finalitat de garantir l’accés al visionat en 
català de les obres cinematogràfiques i audiovisuals 
doblades o subtitulades que s’estrenin a Catalunya en 
qualsevol de les seves formes de consum, s’han d’im-
pulsar acords industrials amb els sectors de la distri-
bució cinematogràfica i audiovisual i de l’exhibició 
que assegurin, de manera progressiva, la presència 
normalitzada d’aquestes obres en català a les sales 
d’exhibició cinematogràfica així com a la resta de ca-
nals d’explotació.

»Mitjançant aquests acords, i en el termini màxim de 
10 anys, es pretén que les obres audiovisuals doblades 
i subtitulades en català assoleixin una oferta cinemato-
gràfica equilibrada en català.

»1 bis. Aquests acords hauran de determinar la pro-
gressivitat dels objectius i els terminis per assolir-los, 
garantint una oferta mínima anual, basada en crite-

ris de població i equilibri territorial i s’hauran d’elabo-
rar amb la participació dels agents implicats, establint 
mecanismes de seguiment i avaluació del grau d’asso-
liment dels objectius, de la presència i horaris en pan-
talla, de la publicitat i de l’evolució dels costos derivats 
del doblatge i subtitulat al català).

»2. En el cas que no s’assoleixin els acords previstos 
en l’apartat 1 en el termini de sis mesos des de l’en-
trada en vigor d’aquesta Llei, o no s’acompleixin els 
acords signats, les empreses distribuïdores i exhibido-
res han de complir les obligacions que s’especifiquin 
reglamentàriament per garantir l’accés al visionat en 
català de les obres esmentades en l’apartat 1, tenint en 
compte l’evolució del mercat d’exhibició cinematogrà-
fica, d’acord amb els aspectes següents: 

»a) Tipologia i nombre d’obres cinematogràfiques que 
s’han de doblar o subtitular en català que no s’exhibei-
xin en versió original.

»b) El percentatge de projeccions en català de les 
obres cinematogràfiques doblades o subtitulades que 
s’estrenin.

»c) La distribució i la publicitat de les obres cinemato-
gràfiques afectades per aquest article.

»d) El període d’implantació progressiva de les obliga-
cions, de manera que en un màxim de deu anys s’apli-
quin plenament.

»Resten exemptes del compliment d’aquestes obliga-
cions les obres europees. La Generalitat pot establir 
mecanismes de suport per tal de fomentar el doblatge i 
la subtitulació al català d’aquestes obres.

»3. Quan es distribueixin per canals diferents de la pro-
jecció en sales d’exhibició cinematogràfica obres que 
prèviament s’hagin exhibit en versió doblada o subti-
tulada en català en les sales esmentades, les empreses 
distribuïdores han d’incloure la versió en català en el 
menú lingüístic.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 118333)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 107 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a l’articulat del Pro- 
jecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de 
juliol, del cinema (tram. 200-00019/10).

1 Esmena 1
D’addició
GP Socialista

Article 2. Modificació de l’article 18 de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema

Es modifica l’article 18 de la Llei 18/2010, del 7 de ju-
liol, del cinema, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«Article 18. Garantia d’accés lingüístic

1. [...], s’han d’impulsar acords industrials del Govern 
i/o d’empreses que vulguin exercir el mecenatge amb 
els sectors de la distribució [...]i, en particular, els que 
afavoreixin el doblatge en els productes audiovisuals 
adreçats a la població infantil i adolescent.

Aquests acords hauran de determinar la progressivi-
tat dels objectius i els terminis per assolir-los, garan-
tint una oferta mínima, basada en criteris de diversitat 
cultural i d’equilibri territorial i s’hauran d’elaborar 
amb la participació dels agents implicats, establint 
mecanismes de seguiment, avaluació i de revisió dels 
objectius en funció dels resultats i dels finançament 
públic dels costos derivats del doblatge i subtitulat al 
català.»

2 Esmena 2
D’addició
GP Socialista

Article 5. Modificació de l’article 51 de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema

Es modifica l’article 51 de la Llei 20/2010, del 7 de ju-
liol, del cinema, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«Article 51. Sancions

2. En el cas de les infraccions [...] es poden augmentar 
amb una quantia de com a màxim, la meitat del rendi-
ment net obtingut [...].»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 118399)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 107 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei de modificació 
de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema (tram. 
200-00019/10).

1 Esmena 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De tota l’exposició de motius que resta redactada de la 
següent manera: 

La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema estableix el 
marc normatiu que regeix la indústria cinematogràfica 
i audiovisual pel que fa, entre altres, a la producció, 
la distribució, la comercialització i l’exhibició d’obres 
cinematogràfiques i audiovisuals; als aspectes relacio-
nats amb el foment, la preservació i la difusió del pa-
trimoni cinematogràfic, i al foment de l’oferta cinema-
togràfica original, doblada i subtitulada en català.

Tot i la seva aprovació, no s’ha produït un desplega-
ment de la llei que permetés crear ni un dels Fons que 
s’hi preveien, ni tant sols s’han aplicat les previsions 
normatives pel que fa les obligacions d’exhibició en ca-
talà. La llei ha restat pràcticament sense aplicació.

Sí existeix en canvi el requeriment de la Comissió Eu-
ropea per a que la norma vigent s’adeqüi a la normati-
va europea, especialment pel que fa a la no discrimina-
ció de les obres europees.

És per això que l’objecte d’aquesta llei és la modifi-
cació de diversos articles de la Llei del 2010, als que 
s’anirà fent referència, per adequar-la al marc europeu 
i establir un marc de desenvolupament per al cinema 
en versió original, del cinema català i del cinema en 
català, cinc anys després de l’aprovació inicial de la 
llei del cinema de Catalunya.

L’obra original cinematogràfica és avui un bé cultural 
a potenciar i promocionar. La virtut de l’obra original 
des d’una perspectiva cultural és el manteniment de la 
seva integritat creativa i el respecte a la pròpia crea-
ció. Però més enllà d’aquesta consideració de caràcter 
cultural, potenciar les obres originals també suposa 
fomentar el coneixement de les llengües i el seu apre-
nentatge així com ajuda a construir i fomentar un ima-
ginari basat en la riquesa de la diversitat cultural que 
també es reflecteix en l’obra audiovisual. És en aquest 
sentit, que un dels propòsits d’aquesta Llei és que Ca-
talunya realitzi una aposta decidida per l’obra origi-
nal, articulant els suports i els circuits necessaris per 
tal que assoleixi la presència que actualment no té en 
les pantalles catalanes.
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Un altre objectiu de la llei és la modificació de l’article 
18 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, per 
tal d’assegurar un marc legal que garanteixi la possi-
bilitat d’accés a l’oferta de cinema català i en català. 
Després d’anys de polítiques de normalització lingüís-
tica que han tingut efecte en tots els àmbits culturals, 
la presència del català a les pantalles de cinema és 
inferior a la d’altres sectors, però també inferior a la 
demanda expressada. Aquesta norma, així com la que 
modifica, pretén assegurar els mecanismes que perme-
tin l’accés al cinema en català a una demanda existent 
però que no troba resposta en l’oferta que actualment 
es realitza. És per això, i mantenint la coherència de 
defensa de l’obra original, que es desenvolupa l’article 
2 d’aquesta Llei. Els mecanismes que cal establir per 
assolir una major oferta del català en el cinema pas-
sen per la promoció, l’acord, el suport i, si és el cas, 
la sanció.

L’aposta per la versió original que es realitza en l’Ar-
ticle 1 no és contradictori amb un avenç del doblatge 
en català com es proposa a l’article 2, sinó que s’ha 
d’entendre com mecanismes complementaris de foment 
tant de l’obra original com de garantia d’accés a l’ofer-
ta en un marc de diversitat lingüística. En aquest sen-
tit, cal assenyalar l’aportació que fa el doblatge en ca-
talà a la normalització lingüística i a la construcció 
d’un marc de comunicació català.

Es modifica l’article 3. per definir l’obra europea com 
la que té certificat de nacionalitat d’un estat membre 
de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. 
Així mateix, el règim d’infraccions i sancions previst 
en els articles 50 i 51 es modifica per suprimir les refe-
rències a les còpies analògiques de les obres cinema-
togràfiques.

També es modifica el règim sancionador relatiu a l’in-
compliment de les obligacions de distribució i exhibi-
ció d’obres cinematogràfiques doblades o subtitulades 
en català i es flexibilitzen els criteris per determinar 
la quantia de les sancions per incompliment de les 
obligacions de distribució d’obres cinematogràfiques 
doblades o subtitulades en català, amb la finalitat 
d’adaptar-les millor a les circumstàncies que concor-
rin en cada cas.

Finalment, es modifica l’article 32.3 per aclarir que 
l’obligació que les obres audiovisuals en format digital 
incloguin, com a mínim, la versió doblada o subtitula-
da en català si reben un ajut del Fons per al foment de 
la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals 
es refereix exclusivament a aquelles obres que es co-
mercialitzin en versió doblada o subtitulada.

2 Esmena 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou article

«Article. De promoció de l’obra cinematogràfica en 
versió original 

S’estableix la necessitat de desenvolupar els mecanis-
mes necessaris per tal que en els propers 5 anys s’asso-
leixi la fita de que com a mínim el 35% dels passis són 
en versió original. Aquests mecanismes són: 

Establiment d’un acord entre el Departament de Cultura, 
el Departament d’Ensenyament i les universitats catala-
nes per fomentar la versió original en l’àmbit educatiu.

Establiment de mecanismes de suport públic per a sa-
les privades que realitzin més d’un 50% de programa-
ció en VO.

Establiment d’acords entre CCMA i TV privades i mit-
jans de comunicació per assolir major presencia de la 
VO en la seva programació.

Desenvolupament d’una línia de suport a la promoció 
de la producció catalana.

Desenvolupament de la Xarxa Concertada de Panta-
lles Cinematogràfiques de Catalunya tal i com es con-
templa a l’article 24 de la Llei 20/2010, garantint que 
la VO arribi a tot el territori.

S’establiran reglamentàriament els mecanismes que 
assegurin que en cas de subtitulació com a mínim un 
50% de l’oferta i dels visionats s’ha de realitzar amb 
subtitulació en català.» 

3 Esmena 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De l’article 2, que queda redactat de la següent manera: 

Modificació de l’article 18 de la Llei 20/2010, del 7 de 
juliol, del cinema

Article 18. De promoció i accés al cinema català i en 
català 

Es promocionarà l’accés del públic a les obres cinema-
togràfiques catalanes i en català

1) La Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogràfi-
ques garantiran l’exhibició de totes les obres finança-
des amb diner públic sigui quina sigui la font d’aquest 
finançament: TV3, ICEC, ICF o altres.

2) S’establiran reglamentàriament els mecanismes que 
assegurin que: 

a) Com a mínim un 50% de l’oferta i dels visionats 
s’han de realitzar amb subtitulació en català, sigui en 
versió doblada o subtitulada.
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b) L’oferta sigui territorialment equilibrada a tot el país.
c) L’oferta cobreixi diferents franges horàries.
d) L’oferta sigui en tots els gèneres cinematogràfics.
e) L’oferta sigui d’obres de totes les procedències (de la 
UE i extracomunitàries)

3) Per la promoció de l’obra cinematogràfica catalana 
i en català el Govern de la Generalitat fomentarà la 
via de l’acord amb els sectors de la distribució cinema-
togràfica i audiovisual i de l’exhibició. Els acords han 
de contemplar el mínim de l’oferta en català en els ter-
mes d’escrits en aquest article 2.

4) Es desenvoluparan mecanismes de promoció i su-
port a les empreses distribuïdores i exhibidores per as-
solir la presència del català en els termes descrits en 
aquest article 2.

5) S’establirà un règim de sancions a aplicar passats 
6 mesos de l’aprovació d’aquesta llei, en el cas que hi 
hagi incompliment del que s’especifica.

4 Esmena 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou article

«Article. Sobre el doblatge

Per tal de garantir las qualitat de l’obra doblada el 
Departament competent vetllarà per les condicions de 
contractació de les empreses proveïdores de serveis, 
les condicions laborals i la qualitat de l’obra final. Es-
pecialment en el cas de la CCMA.» 

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Dolors Camats i Luis
Portaveu GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 118500)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carmen de Rivera i Pla, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat 
del Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema (tram. 200-00019/10).

1 Esmena  1
D’addició 
GP de Ciutadans

A l’article 2

Article 2. Modificació de l’article 18 de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema

Es modifica l’article 18 de la Llei 20/2010, del 7 de ju-
liol, del cinema, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«Article 18. Garantia d’accés lingüístic

»1. Amb la finalitat de garantir l’accés al visionat en 
català de les obres cinematogràfiques i audiovisuals 
doblades o subtitulades que s’estrenin a Catalunya 
en qualsevol de les seves formes de consum, s’han 
d’impulsar acords industrials amb els sectors de la 
distribució cinematogràfica i audiovisual i de l’exhi-
bició que assegurin, de manera progressiva, la pre-
sència normalitzada d’aquestes obres en català a les 
sales d’exhibició cinematogràfica així com a la resta 
de canals d’explotació. Aquests acords hauran de de-
terminar la progressivitat dels objectius i els terminis 
per assolir-los, garantint una oferta mínima, basada 
en criteris de diversitat cultural i d’equilibri territorial 
i s’hauran d’elaborar amb la participació dels agents 
implicats, establint mecanismes de seguiment, avalua-
ció i de revisió dels objectius en funció dels resultats i 
del finançament públic dels costos derivat del doblatge 
i subtitulat al català.

»Es crearà una comissió de seguiment, formada per re-
presentants de la Generalitat i dels sectors industrials, 
la qual establirà anualment les pel·lícules que s’hagin 
de doblar en atenció a l’evolució de la demanda.

»Mitjançant aquests acords, i en el termini màxim de 
10 anys, es pretén que les obres audiovisuals doblades 
i subtitulades en català assoleixin nivells de consum 
equilibrats amb els altres sectors culturals i de la co-
municació.»

2 Esmena  2
De supressió i addició 
GP de Ciutadans

A l’article 2.2

«2.2. En el cas que no s’assoleixin els acords previstos 
en l’apartat 1 en el termini de sis mesos des de l’entra-
da en vigor d’aquesta Llei, les empreses distribuïdores 
i exhibidores han de complir les obligacions que s’es-
pecifiquin reglamentàriament per garantir l’accés al vi-
sionat en català de les obres esmentades en l’apartat 1, 
tenint en compte l’evolució del mercat d’exhibició cine-
matogràfica, d’acord amb els aspectes següents: 

»a) Tipologia i nombre d’obres cinematogràfiques que 
s’han de doblar o subtitular en català que no s’exhibei-
xin en versió original.

»b) El percentatge de projeccions en català de les obres 
cinematogràfiques doblades o subtitulades que s’estrenin.

»c) La distribució i la publicitat de les obres cinemato-
gràfiques afectades per aquest article.

»d) El període d’implantació progressiva de les obliga-
cions, de manera que en un màxim de deu anys s’apli-
quin plenament.

»Resten exemptes del compliment d’aquestes obligacions 
les obres europees. La Generalitat pot establir mecanis-
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mes de suport per tal de fomentar el doblatge i la subtitula-
ció al català d’aquestes obres.

»2. Els acords a que fa referència l’apartat anterior 
s’han de concretar en el termini de dos anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei. En el supòsit que això 
no sigui possible, s’especificaran reglamentàriament 
els objectius que es fixen per a l’evolució del mercat del 
cinema pel que fa al visionat en català i les condicions 
que s’hauran de respectar per tal que les empreses dels 
sectors de la distribució i l’exhibició pugin tenir accés 
a les subvencions de la Generalitat.»

3 Esmena  3
De supressió 
GP de Ciutadans

A l’article 2.3

2.3. Quan es distribueixin per canals diferents de la 
projecció en sales d’exhibició cinematogràfica obres 
que prèviament s’hagin estrenat en versió doblada o 
subtitulada en català en les sales esmentades, les em-
preses distribuïdores han d’incloure la versió en català 
en el menú lingüístic.» 

4 Esmena  4
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 50 de la Llei 20/2010, del 7 de ju-
liol, del cinema.

5 Esmena  5
De supressió
GP de Ciutadans

Es suprimeix l’article 51 de la Llei 20/2010, del 7 de 
juliol, del cinema.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Albert Rivera Díaz Carmen de Rivera i Pla
President GP C’s Diputada GP C’s 

Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 118521)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 107 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del ci-
nema (tram. 200-00019/10).

1 Esmena  1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 2

[...]

«Article 18. Garantia d’accés lingüístic

»1. Amb la finalitat de garantir l’accés al visionat en 
català de les obres cinematogràfiques i audiovisuals 
doblades o subtitulades que s’estrenin a Catalunya en 
qualsevol de les seves formes de consum, s’han d’im-
pulsar acords industrials amb els sectors de la distri-
bució cinematogràfica i audiovisual i de l’exhibició 
que assegurin, de manera progressiva, la presència 
normalitzada d’aquestes obres en català a les sales 
d’exhibició cinematogràfica així com a la resta de ca-
nals d’explotació. Aquests acords hauran de determi-
nar la progressivitat dels objectius i els terminis per 
assolir-los, garantint una oferta mínima, basada en 
criteris de diversitat cultural i d’equilibri territorial i 
s’hauran d’elaborar amb la participació dels agents im-
plicats, establint mecanismes de seguiment, avaluació 
i de revisió dels objectius en funció dels resultats i del 
finançament públic dels costos derivats del doblatge i 
subtitulat al català.

»Mitjançant aquests acords, i en el termini màxim de 
10 anys, es pretén que les obres audiovisuals doblades 
i subtitulades en català assoleixin nivells de consum 
equilibrats amb els altres sectors culturals i de la co-
municació.

»2. Els acords a que fa referencia l’apartat anterior 
s’han de concretar en el termini de dos anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei. En el supòsit que això 
no sigui possible, s’especificaran reglamentàriament 
els objectius que es fixen per a l’evolució del mercat del 
cinema pel que fa al visionat en català, les mesures de 
foment del doblatge i subtitulat que assegurin la pre-
sència normalitzada d’obres cinematogràfiques dobla-
des o subtitulades en llengua catalana i les condicions 
que s’hauran de respectar per tal que les empreses dels 
sectors de la distribució i l’exhibició puguin tenir accés 
a les subvencions de la Generalitat.

»3. Quan es distribueixin [...].»

2 Esmena  2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 2

«[...] al català d’aquestes obres.

»3. Quan es distribueixin per canals diferents de la pro-
jecció en sales d’exhibició cinematogràfica obres que 
prèviament s’hagin estrenat en versió doblada o subti-
tulada en català en les sales esmentades, les empreses 
distribuïdores han d’incloure la versió en català en el 
menú lingüístic.»
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3 Esmena  3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 4. Modificació de l’article 50 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema

1. Es modifica la lletra b de l’article 50.2 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema, que queda redacta-
da de la manera següent: 

«b) L’incompliment de l’obligació de distribució en per-
centatge igual o superior al 25 per 100, referit al nom-
bre d’obres cinematogràfiques doblades i subtitulades 
en català que cal distribuir, en còmput anual, en aplica-
ció del que preveu l’article 18.2.a, així com l’incompli-
ment de l’obligació d’exhibició en percentatge igual o 
superior al 25 per 100, referit a les projeccions doblades 
i subtitulades en català que cal exhibir en aplicació del 
que preveu l’article 18.2.b.»

2. Es modifiquen les lletres b i c de l’article 50.3 de la 
Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema, que queden re-
dactades de la manera següent: 

«b) L’incompliment de l’obligació de distribució en per-
centatge superior al 15 per 100 i inferior al 25 per 100, 
referit al nombre d’obres cinematogràfiques doblades i 
subtitulades en català que cal distribuir, en còmput anu-
al, en aplicació del que preveu l’article 18.2.a, així com 
l’incompliment de l’obligació d’exhibició en percentat-
ge superior al 15 per 100 i inferior al 25 per 100, referit 
a les projeccions doblades i subtitulades en català que 
cal exhibir en aplicació del que preveu l’article 18.2.b.»

»c) L’incompliment de l’obligació prevista per l’article 
18.3, relativa a la inclusió de la versió catalana en el 
menú lingüístic de determinades obres per a llur distri-
bució mitjançant canals diferents a la projecció en sales 
d’exhibició.»

3. Es modifica la lletra b de l’article 50.4 de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema, que queda redactada de la ma-
nera següent: 

«b) L’incompliment de l’obligació de distribució en per-
centatge igual o inferior al 15 per 100, referit al nombre 
d’obres cinematogràfiques doblades i subtitulades en 
català que cal distribuir, en còmput anual, en aplicació 
del que preveu l’article 18.2.a, així com l’incompliment 
de l’obligació d’exhibició en percentatge igual o inferi-
or al 15 per 100, referit a les projeccions doblades i sub-
titulades en català que cal exhibir en aplicació del que 
preveu l’article 18.2.b.»

4. S’afegeix un nou apartat, el 5, a l’article 50 de la Llei 
20/2010, del 7 de juliol, del cinema, que queda redactat 
de la manera següent: 

«5. Les infraccions administratives previstes als apar-
tats 2.b, 3.b, i 4.b només són aplicables en defecte dels 
acords industrials previstos per l’article 18.»»

4 Esmena  4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5

«[...] amb una multa de fins a 4.000 euros.

»2. En el cas de les infraccions tipificades pels apartats 
2.b, 3.b i 4.b de l’article 50 i en relació amb l’incompli-
ment de l’obligació de distribució, les sancions establer-
tes per l’apartat 1 es poden augmentar amb una quantia 
de, com a màxim, la meitat del rendiment obtingut per 
les obres cinematogràfiques distribuïdes amb incompli-
ment de l’obligació esmentada.

»3. Les infraccions tipificades [...].»

5 Esmena  5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’una nova disposició addicional setena

«Disposició addicional setena. Acords amb els sectors 
de la distribució cinematogràfica i audiovisual i l’ex-
hibició.

La persona titular del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya impulsarà l’adopció d’un 
Acord amb els sectors de la distribució i l’exhibició 
amb l’objecte de promoure l’exhibició del cinema do-
blat i subtitulat al català per tal de normalitzar els hà-
bits lingüístics de consum dels espectadors.

Seran part en aquest acord la Generalitat de Catalu-
nya i les entitats representatives dels sectors de la dis-
tribució i l’exhibició de la indústria del cinema que s’hi 
vulguin adherir.

L’Acord amb el sector de la distribució i de l’exhibició 
tindrà, com a mínim, el següent contingut: 

a) Les obligacions que assumiran els exhibidors per 
garantir i incrementar progressivament l’exhibició de 
cinema doblat i subtitulat al català, 

b) Les obligacions que assumiran els distribuïdors 
per garantir l’existència en quantitat suficient de pel-
lícules i còpies en versió doblada i subtitulada en cata-
là, en format digital.

c) Les obligacions que assumirà la Generalitat de Ca-
talunya per al finançament dels costos de doblatge i 
subtitulat i de les còpies en format digital, així com per 
compensar els exhibidors per la seva col·laboració en 
la política de normalització dels hàbits lingüístics dels 
espectadors.

d) La creació d’una Comissió Mixta integrada per re-
presentants del Departament de Cultura de la Gene-
ralitat i de les entitats representatives dels sectors de 
la distribució i l’exhibició, que prendrà les decisions 
executives necessàries per a la correcta aplicació de 
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l’Acord i que avaluarà els resultats i proposarà canvis 
en funció dels mateixos.

e) Els mecanismes d’avaluació i control dels compro-
misos adquirits per les parts.»

6 Esmena  6
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«Disposició derogatòria

Es deroguen les disposicions següents de la Llei 20/2010, 
del 7 de juliol, del cinema: 

a) La lletra c de l’article 17.1.
b) Les lletres a, b, c i f de l’article 50.2.
c) Les lletres a, b i c de l’article 50.4.
d) Els articles 51.2 i 51.3.
e) Les lletres d i e de l’article 52.»

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC 

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 118536)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Teresa Vallverdú Al-
bornà, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
de modificació de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del 
cinema (tram. 200-00019/10).

1 Esmena  1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot l’article 1.

2 Esmena  2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Article 2. Modificació de l’apartat 1 de l’article 18 de 
la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Es modifica l’article 18 de la Llei 20/2010, del 7 de ju-
liol, del cinema, que queda redactat de la manera se-
güent: 

«Article 18. Garantia d’accés lingüístic

1. Quan s’estreni a Catalunya una obra cinematogrà-
fica, les empreses distribuïdores tenen l’obligació de 
facilitar l’accés en llengua catalana a un percentatge 
no inferior al cinquanta per cent de les exhibicions. 
Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el còmput 
de les exhibicions en versió doblada com en versió sub-
titulada, així com en els sistemes de subtitulació i au-

diodescripció previstos en la llei d’Accessibilitat. Les 
empreses distribuïdores han de garantir aquest equi-
libri lingüístic en la distribució de cinema atenent a 
criteris de població, territori i presència en pantalla, 
que s’han de desplegar per reglament. Quan el suport 
sigui digital, totes les còpies distribuïdes han de tenir 
incorporat l’accés lingüístic en català. En l’exhibi-
ció d’aquestes còpies, les empreses exhibidores tenen 
l’obligació d’exhibir el 50% de projeccions de l’obra en 
versió en llengua catalana atenent a criteris de pobla-
ció, territori, horari i taquillatge, que s’han de compu-
tar anualment i que s’han de desplegar per reglament. 
Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el còmput 
de les projeccions exhibides en versió doblada com en 
el de les projeccions exhibides en versió subtitulada, 
així com en els sistemes de subtitulació i audiodescrip-
ció previstos en la llei d’Accessibilitat. Les empreses 
distribuïdores i les empreses exhibidores també han de 
garantir l’equilibri entre català i castellà en la publici-
tat que facin de les obres cinematogràfiques afectades 
per aquest article.

2. Resten exemptes del compliment de l’obligació esta-
blerta per l’apartat 1 les obres cinematogràfiques euro-
pees doblades de les quals es distribueixin a Catalunya 
menys de setze còpies.

3. Reglamentàriament, i de conformitat amb l’objectiu 
de normalització lingüística del català, s’han de desen-
volupar les previsions dels apartats anteriors, i en con-
cret, s’ha de determinar la implantació progressiva de 
les obligacions establertes per l’apartat 1, de manera 
que en un màxim de cinc anys s’han d’aplicar plena-
ment. Aquest termini es pot ampliar en un màxim de 
dos anys en el supòsit que s’assoleixin els acords in-
dustrials definits per l’apartat 4.

4. Amb l’entrada en vigor de la Llei, s’han d’impulsar 
acords industrials amb els sectors de la distribució i 
l’exhibició per a desenvolupar aspectes específics del 
desplegament d’aquest article, especialment pel que fa 
a l’objectiu de fer compatibles les obligacions que se’n 
deriven amb la transició tecnològica del model analò-
gic al digital.»

3 Esmena  3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot l’article 3.

4 Esmena  4
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot l’article 4.



10 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 596

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 10

5 Esmena  5
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tot l’article 5.

6 Esmena  6
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De tota la disposició derogatòria.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

Marta Rovira i Vergés Teresa Vallverdú Albornà
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC 
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