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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

1936

Extracte de la Resolució de la directora de la Fundació Mallorca Turisme de 12 de febrer de 2019 per
la qual s’aprova la convocatòria de la I Edició dels Premis Mallorca de Cinema 2019

BDNS (Identif.): 442068
De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte
de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)
Primer. Candidats
-Persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal, sucursal, delegació o establiment a Mallorca (excepte a la Categoria B i dins la
Categoria C en el supòsit de “Millor pel·lícula nacional o estrangera localitzada a Mallorca”, a les que poden optar candidats
estrangers.
- A les categories A i B el candidat pot presentar la seva pròpia candidatura, o bé, pot ser proposat per les persones i/o entitats
següents: productores audiovisuals, productores de service, per una associació i/o cooperativa audiovisual.
- Les candidatures de la Categoria C s’han de presentar a través de la productora. Cada productora pot presentar-se a tantes
categories com consideri.
- Els membres del jurat no poden presentar candidatura a cap categoria de premis.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/30/1028718

Segon. Objecte
-Es convoca la I Edició dels “Premis Mallorca de Cinema 2019” per tal de promocionar Mallorca mitjançant productes audiovisuals
que serveixen per donar a conèixer, aprofundir o difondre Mallorca arreu del món, així com els seus valors culturals, històrics,
ambientals o patrimonials a través de personatges, paisatges, històries o qualsevol altre vincle amb l’illa.
-Categoria A: Professionals i artistes locals. L’objecte és premiar als professionals i artistes residents a Mallorca vinculades a un
projecte audiovisual determinat. No és un premi a la trajectòria professional sinó a la tasca desenvolupada en una obra específica.
Les subcategories premiades són: millor direcció, millor guió, millor producció, millor muntatge, millor direcció de fotografia,
millor direcció d’art, millor música/BSO, millor so.
-Categoria B: Professionals i artistes estrangers. L’objecte és afavorir la internacionalització de Mallorca com a espai de rodatge,
apostant per l’activitat audiovisual com activitat promocional sostenible i viable a través de les següents subcategories: millor
interpretació i millor responsable de localitzacions.
-Categoria C: Producte final. L’objecte és premiar una producció audiovisual acabada que presenti una clara relació amb Mallorca
atenent a la localització, l’argument es desenvolupa a Mallorca, té una vinculació cultural, històrica o lingüística amb Mallorca que
promouen el reconeixement internacional de l’illa, la paraula “Mallorca” o “Majorca” està inclosa en el títol, o bé, part o la totalitat
de la direcció, producció o l’equip de guió és resident a Mallorca. Els premis són: millor llargmetratge de producció mallorquina
(imatges reals o d’animació), millor pel·lícula nacional o estrangera localitzada a Mallorca (imatges reals o d’animació), millor
documental de producció mallorquina i millor curtmetratge de producció mallorquina (imatges reals o d’animació).
Tercer. Bases reguladores
Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, modificada per Acord del Ple
del Consell en sessió de dia 14 de juny de 2018, BOIB núm. 96, de 4 d’agost).
Quart. Quantia
El pressupost de despeses de la Fundació Mallorca Turisme per a l’any 2019 destina a aquesta convocatòria la quantia de 100.000 €. En
concret, 2.500 € per a cada una de les subcategories incloses dins les categories A i B i 25.000 € per a les subcategories millor llargmetratge
de producció mallorquina i millor pel·lícula nacional o estrangera localitzada a Mallorca i 15.000 € per a les subcategories millor documental
de producció mallorquina i millor curtmetratge de producció mallorquina, totes elles de la categoria C.
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar la sol·licitud, tota la documentació annexa i els materials que l’acompanyin serà de tres mesos comptats a partir de l’
endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, mitjançant la presentació en el Registre de
la Fundació de 9.00 h a 14.00 h, o bé en la seu electrònica de la Fundació https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0., en el
Registre General del Consell Insular de Mallorca i també als llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Sisè. Altres dades
Les obres i projectes presentats han de ser originals, han d’estar finalitzats a la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i han d’haver estat realitzades, com a màxim, en els tres darrers anys abans.
El model normalitzat de sol·licitud i la documentació que s’hi ha d’acompanyar es troba disponible a la seu de la Fundació i al web www.
fundaciomallorcaturisme.net.
Les candidatures s’han de presentar amb quatre còpies del projecte audiovisual en suport DVD o llapis de memòria. També poden presentarse mitjançant un enllaç a qualsevol plataforma de vídeo en línia.

Palma, 26 de febrer de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/30/1028718

La directora de la Fundació Mallorca Turisme
Maria Paula Ginard Vílchez
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