
 

La Sra. Judith Colell Pallarès, amb DNI 36984775-Q, en la seva qualitat de Secretària 
de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques catalanes, entitat amb 
domicili social al Passeig Colom 6, 08002, Barcelona i CIF G-64816515 que consta 
inscrita amb el número 36877 de la secció 1ª de la demarcació de Barcelona del 
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, pel present  

 
CERTIFICA 

 
Que en la reunió ordinària de la Junta Directiva de «L’Acadèmia de les Arts i les 
Ciències Cinematogràfiques Catalanes» de data 18 de novembre de 2020, celebrada 
a la seu de l’entitat, existint quòrum suficient, es va aprovar, entre altres punts de 
l’Ordre del Dia, per unanimitat, el 3 relatiu als XIII Premis Gaudí en la modificació de 
les bases en el sentit següent: 
 

 

“Davant del tancament de les sales de cinema durant tot el mes de novembre i a fi de 

permetre el compliment del requisit d’estrena a aquelles produccions ja inscrites a 

l’edició dels XIII Premis Gaudí, la Directora proposa, en línia amb l’ampliació operada 

per l’Ordre Ministerial CUD/807/2020, del 27 d’agost, l’ampliació extraordinària fins el 

31 de gener de 2021 del període d’estrena de les produccions ja inscrites, aplicable a 

l’estrena en sales de cinema o a través de serveis de comunicació audiovisual 

televisiva així com serveis de comunicació electrònica que difonguin canals de 

televisió o de serveis de catàlegs de programes operants a Catalunya. 

 

 Els presents accepten per unanimitat procedir a aquesta ampliació que serà 

comunicada únicament a les produccions inscrites que a dia d’avui tinguin 

pendent l’estrena, a fi que en prenguin coneixement.” 
 

I per a que consti, als efectes oportuns, signa el present, amb el vist-i-plau de la 
Presidenta, a Barcelona, el 19 de novembre de 2020. 
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Vist-i-plau 
Maria Lluïsa Passola Vidal 
Presidenta 
 

Judith Colell Pallarès  
Secretària 

 


