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Deducció per inversions en Producció audiovisual, Arts escèniques i  

espectacles en viu (LIS art.36)  

 Context 
 

• Impost sobre Societats (2015):  

• Recaptació del conjunt de paísos de la UE = 2,5% del PIB.  

• Espanya = 25.945 milions, un 2,4% del PIB. Any 2007 50.000 milions €. 

• Dades 2014 (tipus impositiu 30%) 

• Tipus efectiu sobre RC: 10,30% 

• Tipus efectiu sobre BI:   21,30% 

• Tipus efectiu sense tenir en compte exempcions i DDI: 26,80% 

 

• IRPF:  

• Recaptació del conjunt de la UE = 9,4% del PIB. 

• Espanya = 7,4% del PIB.  

 

• IVA:  

• Recaptació del conjunt de la UE = 7% del PIB. 

• Espanya = 6,5% del PIB.  

• Tipus impositiu: 

• França 5,5% 

• Alemània 10% 

• Itàlia 10% 

• Espanya 10% (espectacles en directe) 
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DEDUCCIÓ PER INVERSIONS EN ESPECTACLES EN VIU (LIS ART.36)  

 
 

Evolució de l’activitat i de la recaptació de 2012 a 2015: 

 

• Funcions de teatre: de 50.833 a 46.774  

• Dansa: de 2.633 a 2.068  

• Concerts de música popular: de 116.446 a 90.212 (sense macroconcerts i festivals) 

• Cinemes: de 833 a 717.  

• Pantalles: de 3.990 a 3.587 

• Sales de concerts i teatres 

• Música en directe: de 171 M € a 186 M € 

• Teatre: de 172 M € a 192 M € 

• Cinema: de 612 M € a 601 M € 

• Dansa: de 10,3 M € a 8,3 M € 
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Deducció per inversions en Producció́ audiovisual, Arts escèniques i espectacles en viu 

(LIS art.36)  

 

 

 Tres modalitats: 

 
• inversions en produccions audiovisuals espanyoles; 

• despeses d'execució́ de produccions estrangeres; i 

• despeses de producció́ i exhibició́ d’espectacles d’arts escèniques i musicals.  

  Enfortiment de la industria cultural. 

 

 Mesura d’estímul fiscal que opera en la quota líquida.  

 No hi ha nous incentius però es reforcen els existents. 

 

 Entitats beneficiàries:  

 
• Contribuents de l’IS per obligació personal 

• Contribuents pel IRNR per obligació real que operin a Espanya 
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Deducció per inversions en Arts escèniques i espectacles en viu (LIS art.36) – Despeses 

d'execució́ de produccions estrangeres - Règim vigent 

 

 Base de la deducció:  
 

• Costos Directes de Producció i exhibició. 

 No s’inclouen les despeses d’assessoria fiscal, laboral, jurídica i comptable contractades 

exclusivament pel projecte, ni el lloguer de locals i oficines per portar a terme aquestes activitats. 

Tampoc les despeses de tasques administratives i l’amortització d’actius directament afectes a la 

producció́ executiva de la representació artística que es correspongui amb inversions realitzades a 

l’estranger que posteriorment s’afecten a la realització de la sèrie.  

 

 Altres: 
 

• Aplicabilitat: deducció sobre la quota integra ajustada positiva o minorada.  

• Incompatibilitat amb qualsevol altres incentiu fiscal a la inversió́.  

• Aplicabilitat en el propi període impositiu en el que es compleixen els requisits o en els següents 

15. 
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Deducció per inversions espectacles en viu (LIS art.36) – Despeses de producció i 

exhibició d’Espectacles d’arts escèniques i musicals - Règim vigent 

 

 Qui? 

 
• Contribuents que hagin obtingut un certificat a l’efecte emès pel Instituto Nacional de las Artes 

Escéniques i de la Musica INAEM (Ordre Ministerial ECD/2836/2015 ).  

 

• Sempre que dels beneficis obtinguts en el desenvolupament d’aquestes activitats en l’exercici en 

el que es genera el dret a la deducció, es destini al menys el 50% a la realització d’activitats que 

donin dret a l'aplicació́ d’aquesta deducció́ en el termini comprès entre l’inici de l’exercici en que 

s’hagin obtingut els beneficis i els 4 anys següents al tancament del citat exercici. 

 

• Procediment per a obtenir el certificat de l’ INAEM: 

 
1.- Acreditació́ de les despeses de producció́ o exhibició́ d’espectacles en viu (música, dansa, teatre, circ)  en l’exercici 

fiscal  el que es sol·licita l’espectacle.   

Mitjans de prova: bases de dades del propi INAEM si s’ha sol·licitat una subvenció o certificat d’alguna de les entitats de 

representació́ d’interessos col·lectius que formin part del Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música o amb 

l'aportació́ de documentació́ que acrediti la producció realitzada (Títol de la Producció́, nom del Festival o de l’Espai 

escènic, Número total de funcions realitzades, primera i ultima data de representació́.)  

Per cada espectacle, festival o programació́ d’espai escènic s’adjuntarà el Títol legal pel que s’acorda la representació́ 

(convenis, contractes o documents acreditatius d’haver satisfet els corresponents drets d’autor) i els Documents de 

promoció (anuncis, insercions en premsa, programes de mà, butlletins, etc.)  

 

2.- Sol·licitud:  en el Registre Electronic del Ministeri de Cultura (necessitat del Certificat Electrònic compatible amb aquest 

Registre). 

  

3.- Resolució́: L’INAEM valorarà la sol·licitud presentada i comunicarà la resolució́ en un termini de 3 mesos. En cas 

contrari, por silenci administratiu positiu.  
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Deducció per inversions en espectacles en viu (LIS art.36)  

Despeses de producció i exhibició d’Espectacles d’arts escèniques i musicals – 

Règim vigent 
 

 Paràmetres? 
 

• Deducció la quota integra: 20% de les despeses directes de incorregudes en les referides 

activitats. caràcter artístic, tècnic i promocional. 
 

• Els costos d’arrendament del local en el que es desenvolupa l’espectacle no formen part de la 

base de deducció́ al no ser un cost tècnic. 
 

• Tanmateix, l’ import d’aquesta deducció́ per període impositiu no pot ser superior a 500.000 

euros por contribuent.  
 

• L’ import de la subvenció́ per a finançar les despeses minora la base de deducció́.  
 

• Deducció sobre la quota integra ajustada positiva o minorada.  
 

• Coeficient límit del 25%-50% de la quota integra ajustada positiva o minorada, conjuntament 

amb les restants modalitats d'inversió́ del règim comú́, i amb l'excepció́ de la deducció́ de les 

despeses per execució́ de produccions estrangeres. 
 

• Incompatibilitat amb altres incentius fiscals a la inversió́. 
 

• Aplicabilitat en el propi període impositiu en el que es compleixen els requisits o en els següents 

15. 
 

• La deducció i els ajusts no poden superar el 80% del cost total de la producció́. 
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 Esmena als Pressupostos Generals de l’Estat de 2017  

  
En data 24 de maig de 2017, el Partit Popular i Ciutadans van acordar una esmena als Pressupostos 

Generals de l’Estat per l’any 2017, en relació amb la deducció per inversions en produccions 

cinematogràfiques, series audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals que, entre altres 

modificacions, proposa les següents:  

  
A) Ampliació de l’àmbit d’aplicació de la deducció a les Agrupacions d’Interès Econòmic (en endavant, AIE), 

en la mesura que aquestes ostentin la condició de productor cinematogràfic.  

  

En aquest sentit, l’esmena concreta que s’entendrà que les AIE ostenten la condició de productor sempre 

que s’hi incorporin a la producció amb anterioritat a la data de finalització del rodatge, i designin al productor 

executiu encarregat d’assumir la iniciativa del projecte.  

 

Aquesta modificació estaria en línia amb el criteri emès per la Dirección General de Tributs en la seva 

Consulta Vinculant V5479/2016, de 29 de desembre de 2016.  

 

  

B) Deducció del 25% pel primer milió d’euros (actualment, 20%), i 20% per a la resta (actualment, 18%), 

amb un límit de tres (3) milions. 
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Deducció per inversions en Producció́ audiovisual, Arts escèniques i espectacles en viu 

(LIS art.36)  

 

  
C) L’ import de la deducció, junt amb la resta d'ajuts percebuts, s’elevaria fins el 70% (actualment, 50% en 

tot cas) del cost de producció en el cas de les produccions dirigides per un nou realitzador llur pressupost de 

producció no superi un (1) milió d’euros.  

 

D) Modificació tipus d’ IVA cultural  
  

En el text del Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 hi ha una modificació en el tipus d’ 

IVA cultural, que del 21% passarà a ser al 10%. Per tant, quan entri en vigor la mesura, les entrades 

d’espectacles en directe, com concertes, arts escèniques (teatre, dansa, òpera, titelles, circ…) i toros aniran 

al tipus d’ IVA del 10% (benefici pel al consumidor); en canvi, el cinema i la música gravada continuaran 

amb el tipus d’ IVA del 21%. 

  

Està previst que el dia 25 de juny de 2017 es publiqui en el BOE el text definitiu dels PGE de 2017, previ 

debat i votació en el Congres (dia 22 de juny) de les esmenes aprovades en el Senat. 
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