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O Cine en Galicia

Introdución

A industria cinematográfica tanto na comunidade galega como no conxunto 
do Estado está pasar por momentos difíciles. Hai que buscar as causas desto 
entre as profundas transformacións ás que se viron sometidos os distintos 
axentes do audiovisual por mor do avance das novas tecnoloxías, a
reconversión do modelo tradicional que mudou a elección e o consumo dos 
espectadores de cine, a copia e difusión ilegal de contidos e máis 
recentemente, as políticas fiscais que sitúan a España na quinta posición dos
países europeos cun IVE máis alto para esta manifestación cultural.

Neste informe analízanse os indicadores máis significativos da actividade 
cinematográfica en Galicia como a produción, exhibición, distribución, 
infraestrutura, recadación ou difusión, entre outros. A fonte de información 
utilizada para a meirande parte destes datos é a Estatística de Cinematografía 
desenvolvida pola Subdirección Xeral de Fomento da Industria 
Cinematográfica e Audiovisual, do Instituto de Cinematografía e das Artes 
Audiovisuais (ICAA), dependente do Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Esta estatística, que pertence ao Plan Estatístico Nacional, é de 
carácter continuo, cun período de referencia dun ano natural. O seu obxectivo 
fundamental céntrase na obtención de información sobre as áreas de 
produción, exhibición, distribución e protección cinematográfica.

Produción: proporciona datos sobre empresas produtoras de cine, o seu 
emprazamento nas distintas comunidades autónoma e o número de películas 
producidas. 

Distribución: refírese á actividade das empresas distribuidoras e a 
nacionalidade das películas que se distribúen.

Exhibición:  recolle o número de espazos, tanto as infraestruturas como cines e 
salas de exhibición, como a súa actividade: películas estreadas e exhibidas, 
número de espectadores, recadación etc.

Así mesmo, para obter estes datos téñense en conta  as seguintes variables:
- Empresas produtoras e distribuidoras de cine con actividade.
- Cines e salas de exhibición.
- Películas estreadas ou exhibidas.
- Espectadores.
- Recadación.
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Ademais, tamén se expoñen datos relativos a festivais e difusión internacional que son 
facilitados pola Subdirección Xeral de Promoción e Relacións Internacionais.

As normas legais vixentes para a elaboración deste documento de traballo son:

- Lei 55/2007, do 28 de decembro, do Cine, que no seu artigo 7 establece a 
obrigatoriedade das empresas dedicadas á actividade cinematográfica e 
audiovisual, produción, distribución, exhibición, á súa inscrición no ‘Registro 
Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales’ integrado no  
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

- Real Decreto 2062/2008, do 12 de decembro,  polo que se aproba o 
Regulamento polo que se desenvolve a Lei do Cine. Nel desenvólvese o 
rexistro mencionando no punto anterior, así como os requisitos de inscrición e 
regúlase a actividade das salas de exhibición cinematográfica, establecendo os 
mecanismo de control sobre a asistencia de espectadores e os rendementos 
económicos obtidos pola películas exhibidas nestas.  

- Orde CUL/2834/2009, do 19 de decembro, nas materias de recoñecemento do 
custo dunha película e investimento do produtor; establecemento das bases 
reguladoras das axudas estatais, e estrutura do rexistro administrativo de 
empresas cinematográficas e audiovisuais.

Resultados
Neste documento de traballo ofrécense os datos de Cine estruturados en tres bloques principais. 
O primeiro da conta de asistencia e recadación. O segundo, ofrece resultados de exhibición e
distribución e, por último, o terceiro describe datos sobre produción cinematográfica e
algunhas variables económicas fundamentais como a estrutura empresarial e a conxuntura 
laboral.

Asistencia e recadación
Galicia perdeu 800.000 espectadores o pasado ano 2013, o peor dato de asistencia ao cine da 
última década. O caso galego non é unha excepción, xa que ningunha comunidade autónoma 
gañou espectadores. No total do Estado chegouse ata os 78,7 millóns de entradas, 15,5 millóns
menos que en 2012. Os datos de asistencia media (1,1) son negativos para a comunidade 
galega, que comparte os últimos postos con Castela-A Mancha, Estremadura, Ceuta e Melilla 
(1; 0,8 e 0,7 respectivamente). Por riba da media estatal situada no 1,7, as comunidades de 
Madrid, Cataluña e Illas Baleares. A isto hai que engadir que Galicia, tal e como se amosa máis 
adiante,  é a terceira comunidade xunto con Asturias na que o prezo da entrada é máis alto, 6,6
€, unha décima de euro sobre a media estatal, só superada por Madrid e Cataluña con prezos de 
7,2€ e 6,9€ respectivamente.

Indicadores de asistencia ao cine en Galicia. (2008-2013)
Total espectadores 

(millóns)
Espectadores 

por sala
Asistencia media por 

habitante
2008 3,9 23 078 1,4
2009 4,2 23 796 1,5
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2010 3,7 21 415 1,3
2011 3,7 20 396 1,3
2012 3,8 19 789 1,4
2013 3,0 16 413 1,1

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento.

Os datos tampouco melloran segundo a nacionalidade da película exhibida. A baixada de 
espectadores é denominador común en todas as comunidades autónomas. As películas 
españolas perderon no conxunto de España 7,3 millóns de espectadores e as estranxeiras 8,2
millóns. A extrapolación galega é de 400.000 espectadores en ambos os dous indicadores, como 
se pode apreciar nas seguintes gráficas. 

Espectadores de películas españolas e estranxeiras. 2000-2013 (millóns de espectadores)

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento.

A tendencia que describen os espectadores de cine estranxeiro é decrecente e regular, mentres 
que a asistencia ao cine español é irregular xa que se atopa moi influenciada por estreas 
puntuais. Así, as longametraxes Lo imposible e Las aventuras de Tadeo Jones supuxeron o 47% 
das asistencias ao cine español en 2012 e Ágora, Planet 51 e Celda 211 o 36% do mesmo 
indicador en 2009.

Se se comparan estes resultados cos doutros países, segundo os datos da Union Internationale 
des Cinémas, o número de espectadores diminuíu en todos os países agás en Italia, Lituania e 
Países Baixos. España encabeza a lista como o país onde máis se reduciu o número de 
espectadores.
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Espectadores de cine 2012-13 nalgúns países da UE (millóns)

2012 2013 Variación (%)
Austria 15,6 15 -4,3
Alemaña 135,1 129,7 -4,0
Bélxica 21,3 20,3 -4,7
Dinamarca 14,2 13,7 -3,3
España 94,2 78,7 -16,4
Estonia 2,6 2,5 -1,1
Finlandia 8,6 7,8 -8,9
Francia 203,6 192,8 -5,3
Irlanda 15,4 14,7 -5,0
Italia 91,3 97,4 6,6
Lituania 3 3,3 7,8
Luxemburgo 1,3 1,2 -3,4
Países Baixos 30,6 30,8 0,8
Polonia 38,1 36,1 -5,2
Portugal 13,8 12,5 -9,4
Reino Unido 172,5 165,5 -4,0
República Checa 11,2 11,1 -1,1
Suecia 18,4 16,5 -10,1

Fonte: Union Internationale des Cinémas

Os cines galegos recadaron 19,8 millóns de euros en 2013 case 5 menos que en 2012, unha 
perda que é xeneralizada en todas as comunidades do Estado, que en total ingresou case 108 
millóns de euros menos. Galicia ocupa a sétima posición no tocante aos ingresos por entrada.
Un 43,7% da recadación total de España corresponde ás comunidades de Madrid e Cataluña, 
concretamente 221,5 millóns de euros dun total recadado de 506,3 millóns; estas autonomías 
xunto con Andalucía son tamén as que experimentaron unha caída máis significativa cunha 
perda de  23,6 millóns de euros, 18,2 e 18,8 respectivamente. Uns datos que denotan a
situación crítica que atravesa o cine en xeral.  

Unha cuestión a subliñar no panorama cinematográfico galego  é a diferenza entre o gasto por 
espectador e o gasto por habitante. A comunidade é a cuarta pola cola en gasto por habitante, 
7,2 euros, nada menos que 3,6 euros por debaixo da media estatal, mentres que o gasto por 
espectador, que coincide co prezo medio da entrada, supera en dúas décimas de euro á media 
(6,6 euros fronte a 6,4 euros) situando a Galicia en terceira posición tras Cataluña e Madrid
neste indicador.

Recadación, gasto medio por espectador e por habitante
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recadación (millóns de euros)
Total España 619,3 671 662,3 635,8 614,2 506,3
Galicia 22,0 25,2 24,6 24,4 24,7 19,8
Gasto medio por espectador
Total España 5,7 6,1 6,5 6,5 6,5 6,4
Galicia 5,6 6,0 6,7 6,6 6,6 6,6
Gasto medio por habitante (euros)
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Total España 13,6 14,5 14,2 13,6 13,1 10,8
Galicia 8,0 9,1 8,9 8,8 8,9 7,2

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento.

Gasto medio por habitante na asistencia ao cine, por comunidades autónomas. Ano 2013

Fonte: SGAE: Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2014

Este panorama hai que enmarcalo nunha situación de descenso xeral do consumo cultural que 
suma un 21% entre 2008 e 2012 en Galicia no total e un 41% na categoría de espectáculos 
(onde se incluiría o cine). Isto supón que o orzamento anual por galego para asistir  a cines, 
teatros, óperas, concertos, ballets etc. é duns escasos 15 euros. A evolución das rendas dos 
asalariados tampouco inciden positivamente, xa que entre 2010 e 2012 baixan nun 4,2% en 
Galicia ao tempo que aumenta o diferencial coa media española. 

Ademais, na comunidade galega a dispersión da poboación e o desequilibrio territorial 
constitúen un agravante neste problema, xa que a inmensa maioría das salas de cine se 
concentran principalmente nas grandes cidades e vilas de Galicia, sobre todo nas do Eixo 
Atlántico, coa excepción das cidades de Lugo e Ourense. Outra característica fundamental é que 
son multicines asociados a grandes distribuidoras e centros comerciais en moitos casos.

Un exemplo de iniciativas de éxito no ámbito do cine foi a Festa do Cine, que en 2013 acadou 
marcas de recadación e número de espectadores. Este evento foi creado hai 6 anos pola 
industria do cine (produtores, distribuidores e exhibidores). Consiste nunha promoción de 
entradas a 2,90 € en salas de cine adheridas a esta iniciativa. En 2013, uníronse a esta iniciativa 
323 cines de toda España, que suman un total de 2.924 pantallas
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A quinta edición da Festa del Cine rexistrou en España un total de 1.513.958 espectadores 
durante os 3 días de la promoción, un 98% máis que na edición do ano anterior, e un 663% máis 
que nos mesmos 3 días da semana anterior. No tocante á recadación destes tres días, ascendeu a 
máis de catro millóns de euros, tendo en conta que nun día normal a recadación é tres veces 
inferior.

No tocante aos datos rexistrados na Festa do Cine 2013 para Galicia1, recadáronse 226.092€, o 
que supón un 1,1% da recadación total anual. A recadación media diaria durante os tres días da 
celebración superou os 75.000€, cifra que representa un 38,9% máis ca a media de recadación 
nun día normal, mentres que no conxunto de España incrementouse tan só nun 5,5%. Con 
respecto ao número de espectadores, na Festa do Cine en Galicia asistiron a este evento 72.224 
espectadores, é dicir, una media de 24.000 espectadores ao día, cifra que supón case 3 veces 
máis da que se rexistra como media nun día normal.

De acordo cos datos da seguinte táboa, os países da UE nos que máis se recadou por entradas de 
cine foi no Reino Unido e en Alemaña, cun descenso do 1,6% e 1% respectivamente. Chama 
tamén a atención que onde máis aumenta a recadación de cine en nos países emerxentes de 
Centro Europa como República Checa, onde aumentou un 11,6% e de Europa do Leste como 
Lituania, cun incremento de case dous millóns de euros, que supón unha suba dun 12,6%. Pola 
contra, España, Portugal e Suecia son os países que sofren as maiores perdas, encabezando 
España cun descenso do 16,3% da recadación. No caso de Portugal, a recadación descendeu 
nun 11,5%, aínda que a taxa do IVE aplicado é 8 puntos inferior á de España.

Recadación de cine 2012-13 nalgúns países da UE (millóns de euros)

2012 2013 Variación (%)
Alemaña 1.033 1.023 -1,0
Austria 125,9 128,1 -2,2
Dinamarca 146,4 140,5 -4,0
España 614,2 506,3 -17,5
Estonia 11,4 11,8 3,3
Finlandia 81 75 -7,4
Italia 609 618,4 1,5
Lituania 11,7 13,1 12,6
Luxemburgo 9,4 9,1 -3,4
Países Baixos 245 249,4 1,8
Polonia 172,3 159,6 -7,4
Portugal 74 65,5 -11,5
Reino Unido 1.335,3 1.314,6 -1,6
República Checa 46,4 51,8 11,6
Suecia 210,1 186,1 -11,4

Fonte: Elaboración propia a partir de Union Internationale des Cinémas e Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, 
Distribución y Fomento.

Como se comentaba ao principio deste documento de traballo, Galicia é a terceira comunidade 
xunto con Asturias na que o prezo da entrada é máis alto, 6,6€, unha décima de euro sobre a 

                                                      
1 Datos ofrecidos por cortesía de RENTRAK
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media estatal, só superada por Madrid e Cataluña con prezos de 7,2€ e 6,9€ respectivamente, tal 
e como se observa na seguinte gráfica.

Prezo medio da entrada de cine  por comunidade autónoma (euros). Ano 2013

Fonte: SGAE: Anuario de las artes escénicas, musicales y Audiovisuales 2014

Resulta moi destacable o feito da conxelación do prezo das entradas en 2013 con respecto a
2012 en Galicia e a baixada en España de 0,10 euros (1,5%), o cal implica un esforzo 
principalmente de distribuidores e exhibidores, que soportan en conxunto o 76% do IVE.
Cómpre lembrar que o IVE cultural subiu a un 21% desde o 1 de setembro de 2012. Un cálculo 
conservador indicaría que estes axentes culturais asumiron en Galicia unha baixada no prezo 
antes de IVE das entradas do 10%.

Ao compara a evolución do custo das entradas de cine co índice de prezos de consumo xeral e 
do ocio e cultura obtéñense os seguintes resultados:
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Variacións de prezo do IPC e do prezo medio das entradas de cine

Fonte: Elaboración propia a partir do Instituto Nacional de Estadística e o Ministerio de 
Educación, Cultura e Deporte

Como se pode apreciar, os incrementos son anteriores á suba do IVE. O incremento do custo 
medio das entradas é moi superior ao índice xeral e incomparable co indicador de ocio e cultura 
que é deflacionista. Con todo, e como xa se salientou anteriormente, é moi destacable a 
estabilización do gasto medio por espectador dende 2010.

De acordo con datos da Comisión Europea2, na maioría dos 29 países da UE aplícase o tipo 
reducido de IVE para as entradas de cine, que oscila entre un 5% en países como Croacia, 
Chipre e Malta e un 15% na República Checa. Só en Luxemburgo se aplica o tipo 
superreducido do 3% e en nove países, entre eles España, aplícase o tipo estándar que supera o 
20%. Así, de acordo cun informe do organismo internacional Union Internationale des Cinémas 
(UNIC)3, que representa a salas de cine e asociacións de profesionais do sector de 29 países 
europeos, a recadación obtida polas entradas de cine en España foi a que sufriu unha maior 
caída entre 2012 e 2013, concretamente dun 16,3%, mentres que en países como Italia, por 
exemplo, onde o IVE cultural é dun 10%, exhibidores e distribuidores asumiron unha baixada 
das entradas dun 4,8%. O resultado foi que a recadación en entradas aumentou un 1,5% e os 
espectadores un 6,7% neste último ano.

                                                      
2 EUROPEAN COMMISSION: VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Situation 
at 1st July 2014.

3 Union Internationales des Cinémas (UNIC): UNIC Annual Report 2013-2014.
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Tipos de IVE aplicados nos estados membros da UE para as entradas de cine. Ano 2014

Fonte: Comisión Europea

De todos os xeitos, non se pode dicir que o IVE sexa á única causa do descenso de 
espectadores, xa que tamén contribuíron notoriamente os cambios nos patróns de consumo de 
ocio entre a poboación española, a piratería e a falla de implantación do modelo de cinema 
dixital debido á falta de financiamento tanto do sector público coma do privado.

Exhibición e distribución

A comunidade galega mantivo en 2013 os 38 cines cos que xa contaba no ano anterior. Pola 
contra, na meirande parte das comunidades autónomas o número de cines baixou de xeito 
considerable, a excepción da Rioxa e Castela- León. Andalucía é a autonomía que máis cines 
perde co peche de 19. En total no conxunto de España cerráronse 64.  En canto ás salas de 
exhibición, cando a tendencia en Galicia parecía apuntar a un aumento progresivo  destas (entre 
2008 e 2012 creceron en 20, pasando de 170 a 190) en 2013 pérdense 6 salas e 95 no total do 
Estado. A táboa e a gráfica seguintes dan conta da situación. 
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Evolución temporal do número de cines. Comparativa España-Galicia
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total España 868 851 860 876 841 777
Galicia 40 39 38 37 38 38

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento.

Evolución temporal do número de salas de exhibición. Comparativa Galicia-España

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento.

Porén, independentemente das salas de cine comerciais, existe en Galicia a Federación de 
Cineclubes de Galicia (FECIGA)4, que aglutina na actualidade a 12 cineclubes que se distribúen 
por provincias do seguinte xeito: 1 na Coruña, 3 en Lugo, 3 en Ourense e 5 en Pontevedra. O 
feito de que existan tres en cada unha das provincias de Lugo e Ourense contribúe a suplir en 
certa medida a escaseza de salas de exhibición comerciais concentradas nas capitais. Estes 
cineclubes levan a cabo unha serie de actividades anuais como a proxección de películas 
semanais, organización de ciclos cinematográficos, cursos, etc.

En Galicia exhibíronse 454 películas en total, o que supón 22 longametraxes máis en 2013. Esta 
tendencia foi xeneralizada no conxunto estatal que ofreceu 1.629 títulos. Todas as autonomías 
aumentaron a súa oferta coa excepción de catro comunidades, concretamente Castela-A
Mancha, Valencia, Navarra e A Rioxa,  

                                                      
4 www.feciga.org
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Número de longametraxes exhibidos por comunidade autónoma. Ano 2013

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento.

Aínda que este incremento de películas exhibidas é positivo, a porcentaxe de películas estreadas 
en España que se puideron ver en Galicia descendeu en 1,2 puntos porcentuais respecto ao ano 
anterior (27,9 respecto ao 29,1%). Tan só Madrid e Cataluña acceden a máis do 50% da 
carteleira nacional.

A difusión e promoción do labor cinematográfico a través dos festivais de cine, tamén sofre 
unha caída. A súa importante dependencia do financiamento público abócaos a recortes.  
Comunidades como Cataluña, Madrid e Andalucía, líderes neste tipo de eventos, viron como 
nos últimos cinco anos se reducían o número de festivais  nun 84%,74% e 91% 
respectivamente.

Festivais de cine (2008-2013)
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total España 181 240 158 80 36 44
Galicia 4 7 11 6 2 3
Porcentaxe galega 2,2 2,9 7,0 7,5 5,6 6,8

Fonte:  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales
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A pesar destes resultados, é preciso facer algunhas reflexións en relación á organización de 
festivais de cine. A pesar de que na metodoloxía do ministerio non se fai referencia aos criterios 
de contabilización estatística destes, e tendo en conta que, segundo a información publicada, só 
se terían celebrados 3 festivais en Galicia, cómpre dar conta da existencia de varios certames 
audiovisuais galegos de recoñecido prestixio nacional e internacional que se seguen a promover 
na comunidade galega e entre os que se destacan os seguintes:

• AMAL . Semana del Cine Euro Árabe. Aínda que este festival comezou no ano 2003 en 
Santiago de Compostela como unha mostra audiovisual árabe, a partir de 2005 convértese 
no  Primeiro Festival Internacional de Cine Árabe que se celebra en España. Nel 
exhíbense coproducións entre Galicia, España, e outros países. Promovido pola 
Fundación Araguaney.

• Play-DOC. Festival Internacional de documentais. Comezou a celebrarse en Tui no ano 
2005. A través das súas diferentes seccións, o festival aposta polas novas vías de 
produción e formación para o desenvolvemento de novos proxectos cinematográficos, 
como é o caso dos talleres  Play-Doc Workshps, tamén se ocupa das canles actuais de 
distribución, co canal interactivo Play-Doc TV. Entre os seus promotores están o 
Concello de Tui,, Xunta de Galicia, Consorcio Audiovisual de Galicia, Turgalicia, ou 
Documanía, entre outros.

• Festival de Cans. Organizado pola Asociación Cultural Arela, este festival de 
curtametraxes vense celebrando no concello pontevedrés de Porriño dende o ano 2004. 
Dende a súa cuarta edición tamén incorpora  proxección de vídeoclips (unha categoría en 
permanente aumento), así como  longametraxes.

• Curtocircuíto. Festival Internacional de Curtametraxes de Santiago de Compostela. Este 
certame combina a exhibición de curtas coa celebración de outras actividades culturais 
fundamentalmente concertos musicais. Nos seus dez anos de historia foi incorporando 
diferentes seccións dirixidas ao público infantil e xuvenil. Conta co respaldo do Concello 
de Santiago de Compostela, a Deputación da Coruña, AGADIC e Xunta de Galicia.

• Festival Cineuropa. Cita cinéfila por excelencia, celébrase en Santiago de Compostela 
dende o ano 1987. Este certame non competitivo desenvólvese en diferentes salas da 
cidade compostelá e  nel móstrase un amplo abano de producións audiovisuais, que 
abrangue dende filmes actuais recoñecidos noutros festivais internacionais como Cannes, 
Berlín, Venecia ou Donostia ata o pequeno cine alternativo. Salientar a proxección de 
copias especialmente restauradas para este festival.

• Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF).  Dende a súa primeira edición no ano 
1996, este certame consolidouse coma unha das citas cos axentes audiovisuais máis 
destacadas do cine independente producido tanto en Galicia como  no resto do mundo. 
Considerada como unha excelente plataforma promocional, incorpora seccións de debate 
e reflexión, así como de formación e traballo que conecten o ámbito galego/lusófono co 
audiovisual europeo e internacional. 

• [S8] Mostra de Cinema Periférico. Este certame de recente creación celebrou este ano 
2014 a súa quinta edición.  En alusión directa ao formato súper 8, neste festival conviven 
a música, as artes escénicas e as artes plásticas, e caracterízase pola recuperación fílmica 
e os arquivos históricos que conviven con novas expresións de vangarda. Ademais abre 
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canles para novas linguaxes cinematográficas e creadores noveles, mediante exposicións, 
ciclos, encontros, obradoiros, conferencias e master class. 

• Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo.  Certame de gran tradición na cidade de 
Lugo, celebrou a súa primeira edición en 1979. Na actualidade o festival desenvólvese en 
diferentes escenarios da cidade luguesa, coa fin de homenaxear a persoeiros lucenses 
vinculados ao sétimo arte ou filmes relacionados con Lugo. Baixo a tutela do Grupo 
Fotocinematográfico Fonmiñá colaboran na súa celebración o Concello de Lugo, a 
Deputación Provincial de Lugo, a Xunta de Galicia ou a Universidade-Campus de Lugo, 
entre outros.

A comunidade galega como se constata é escenario de numerosos certames audiovisuais; 
ademais dos xa mencionados, pódense enumerar outros como o Festival Nacional de 
Curtametraxes ‘Redondela en curto’; Mostras Curtas Noia ; Certame Audiovisual Liceo Casino 
de Vilagarcía ( Decano dos festivais de curtametraxes e un dos pioneiros en España);  Festival 
webseries Carballo Interplay, que celebrou a súa primeira edición no presente ano 2014 ou 
Xociviga en Carballiño.

Produción e contexto económico
No que respecta á produción de cine en Galicia, o número de longametraxes producidas ou 
coproducidas por empresas galegas aumentou algo nos últimos anos aínda que o público 
asistente variou moito dependendo das películas estreadas. Así, por exemplo, a película Celda 
211, protagonizada polo actor galego Luis Tosar acadou marcas de público e recadación tanto 
en Galicia como no conxunto do Estado en 2009. O mesmo sucedeu un ano máis tarde coa 
longametraxe También la lluvia, de Icíar Bollaín, coproducida por Vaca Films Studio, S.L.5

En 2013, a película coproducida en Galicia que reuniu máis espectadores é a de Somos gente 
honrada. Aínda que se fixeron máis longametraxes ca en 2012, a recadación e o número de 
espectadores foi moi inferior.

Por xéneros, dentro das longametraxes dominan os dramas (52,6%), seguido dos documentais, 
que representan o 42,1% das películas. No tocante ás curtametraxes, os xéneros son máis 
variados posto que se fixeron dúas curtametraxes de animación, un drama, un documental e 
unha de acción.

Evolución da produción e coproducións de longametraxes galegas

2009 2010 2011 2012 2013

Número de longametraxes 
estreadas 7 11 11 10

19

Espectadores 2.780.123 912.737 320.092 408.155 29.385

Recadación 16.996.451,23 5.683.315,31 1.904.512,28 2.444.188,78 173.345,83

                                                      
5 Pódese ampliar esta información en “A Comunicación en Galicia 2013”  
http://www.consellodacultura.org/mediateca/documento.php?id=1900

http://www.consellodacultura.org/mediateca/documento.php?id=1900
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Fonte: Secretaría de Estado de Cultura

Galicia, con 18 produtoras cinematográficas e unha representatividade do 6,7% no conxunto do 
Estado, é a cuarta comunidade autónoma en número de empresas produtoras de cine, un dos 
poucos datos lixeiramente positivos dentro do ámbito de estudo deste documento de traballo. 
Con todo, a comunidade galega conta cunha empresa menos ca o ano anterior.

Empresas produtoras de cine con actividade por comunidade autónoma. Ano 2013
Total Porcentaxe

Total España 267 100
Madrid (Comunidade de) 92 34,5
Cataluña 76 28,5
Andalucía 20 7,5
Galicia 18 6,7
Comunidade Valenciana 17 6,4
País Vasco 17 6,4
Canarias 9 3,4
Asturias (Principado de) 4 1,5
Aragón 3 1,1
Castela e León 3 1,1
Navarra (Comunidade Foral de) 3 1,1
Estremadura 2 0,7
Baleares (Illas) 1 0,4
Castela- A Mancha 1 0,4
Murcia (Rexión de) 1 0,4
Cantabria 0 0,0
Rioxa (A) 0 0,0
Ceuta e Melilla 0 0,0

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto de Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento.

As produtoras de cine enmárcanse dentro do conxunto de empresas con actividades 
cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión. Aínda que estas experimentaron unha 
lixeira subida en 2011, caen de xeito notorio ata ás 276 empresas a comezos de 2014, 55 menos 
que en 2008.

Empresas con actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión 
segundo estrato de asalariados en Galicia. Evolución temporal

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Total 276 297 311 327 312 351 331
Sen asalariados 129 133 143 169 156 174 146
De 1 a 2 89 93 89 82 89 100 100
De 3 a 5 31 37 37 37 25 33 33
De 6 a 9 10 14 24 14 20 19 24
De 10 a 19 3 9 8 12 8 9 11
De 20 a 49 8 8 5 9 7 6 6
De 50 a 99 4 2 3 1 3 3 3
De 100 a 199 0 1 1 3 4 7 6
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De 200 a 499 2 0 1 0 0 0 1
De 500 a 999 0 0 0 0 0 0 1
Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas

Os movementos do directorio de empresas indican que, en xeral, as empresas tenden a ser 
menos e a ter menos traballadores no seu cadro de persoal. Por outra banda, obsérvase que en 
2014 pecháronse 21 en Galicia con respecto a 2013, o que supón o menor número de empresas 
desde 2009, no que había 351.

O mercado laboral das actividades cinematográficas e relacionadas sofre oscilacións 
importantes no período que vai dende xaneiro de 2008 e setembro de 2014, probablemente 
relacionada cunha estabilidade laboral baixa. En calquera caso, a tendencia é decrecente, xa que 
se perden un 21,5% dos empregos, cifra moi superior á destrución de emprego total no mesmo 
período (-13,2%). O dato máis positivo é que as afiliacións á Seguridade Social aumentan nesta 
rama de actividade nos últimos 9 meses, con 206 máis.

Evolución da afiliación mensual de traballadores á Seguridade Social en actividades 
cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición 
musical entre xaneiro de 2009 e setembro de 2014

Fonte: Instituto Galego de Estatística. Afiliacións á Seguridade Social

Conclusións

Galicia perdeu 800.000 espectadores o pasado ano 2013, o peor dato de asistencia ao cine da 
última década, non sendo o caso galego unha excepción posto que ningunha comunidade 
autónoma gañou espectadores, acadándose no total do estado unha perda de 15,5 millóns de 
asistentes. Os datos de asistencia media por habitante -un 1,1- tamén son negativos para a 
comunidade galega, que comparte  últimos postos con Castela-A Mancha, Estremadura, Ceuta e 
Melilla.

Esta caída é común tanto para as películas de producións española como estranxeira cunha 
perda de público en Galicia. No conxunto do estado as películas de produción nacional tiveron 
7,3 millóns de espectadores menos e as estranxeiras  8,2 millóns menos. Para agravar aínda 
máis a situación o prezo da entrada nos cines galegos é o terceiro máis alto de toda España, 
6,6€, feito que provoca unha salientable diferenza entre  o gasto por espectador e o gasto por 
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habitante. A comunidade é a cuarta pola cola en gasto por habitante, 7,2 euros, e a terceira en 
gasto medio por espectador, 6,6 euros. 

Galicia, con 18  produtoras cinematográficas e unha representatividade do 6,7% no conxunto do 
Estado, é a cuarta comunidade autónoma en número de empresas produtoras de cine, aínda que 
en 2013 conta cunha empresa menos que en 2012.

A comunidade galega mantivo en 2013 os 38 cines cos que xa contaba no ano anterior, pero 
perdeu 6 salas de exhibición, coincidindo co resto das autonomías nas que en total se pecharon 
95 salas.

No tocante á exhibición e distribución, en Galicia proxectáronse 22 longametraxe máis en 2013, 
cun cartel de 454 películas en total. Aínda que os datos da oferta cinematográfica parecen bos, a 
porcentaxe de películas estreadas en España que se puideron ver na comunidade descendeu en 
1,2 puntos porcentuais respecto ao ano anterior.  

Todos estes indicadores repercuten obviamente na recadación. Os cines galegos recadaron case 
5 millóns de euros menos o pasado ano 2013, unha perda que é xeneralizada en todas as 
autonomías do Estado no que se ingresou case 108 millóns de euros menos.

2013 foi o primeiro ano completo no que se aplicou a nova taxa do IVE cultural do 21%. Pese a 
isto, resulta moi destacable o feito da conxelación do prezo das entradas en 2013 con respecto 
de 2012 en Galicia e a baixada en España de 0,10 euros (1,5%).

Galicia, con 18  produtoras cinematográficas, é a cuarta comunidade autónoma de España en 
número de empresas produtoras de cine.

Un dato positivo é que as afiliacións á Seguridade Social das actividades cinematográficas e 
relacionadas aumentan nos últimos 9 meses.




