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ANNEX V 

Memòria tècnica del projecte subvencionat  
 

DADES DEL  SOL·LICITANT  

Nom i Llinatges/ Nom o raó social:  

DNI/CIF:   

LÍNIA:  

Nom del PROJECTE:  

 

a) Documentació oficial acreditativa del registre del sol·licitant en el Directori de 

professionals i empreses de l’àmbit audiovisual al web de la “Mallorca Film 

Commission”. 

 

 

 

b) Certificat d’empadronament, per tal d’acreditar, si fos el cas, la residència de la 

persona física. 

 

 

 

c) Memòria explicativa detallada del projecte, que inclou: 

 Descripció general del projecte (equip, sinopsi, etc.) 

 Els objectius. Tipus de projecte, el públic objectiu, la durada i les dates de 

rodatge. 

 Els propòsits creatius i comunicatius de l’autor/a. 

 Condicions en què apareix l’illa de Mallorca a l’obra (autoria, argument, nom, 

localitzacions, patrimoni, etc.) 

 Currículum del director/a, realitzador/a, creador/a i/o guionista (es recomana 

acompanyar una obra o mostra d’altres treballs realitzats). 

 Trajectòria de la productora. En cas d’empreses de nova creació es té en compte 

l’historial de la persona que realitza la producció executiva. En aquesta 

convocatòria, s’entén per empresa productora de nova creació la que hagi estat 

constituïda en els quatre anys anteriors al de concessió de la subvenció, exclòs 

l’any de concessió. 

 En cas que es tracti d’una coproducció, contracte o coproducció corresponent. 
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Per a les sol·licituds d’ajut per a la fase de desenvolupament (línies 1 i 3): 

 Sinopsi, tractament o guió literari, descripció de personatges, mostra del guió 

tècnic. 

 Pla de treball en què constin les dates i etapes previstes per a la pre-producció i 

producció. 

 Relació de l’equip tècnic i artístic, amb les dades curriculars que es creguin 

oportunes. 

 Relació i import de les despeses previstes en aquesta fase. 

 Pla de finançament de la producció audiovisual 

o En cas de guions: 

 Si qui presenta la sol·licitud és qui ha escrit el guió, ha d’adjuntar 

el justificant d’haver satisfet els drets de propietat del guió. 

 Si qui presenta la sol·licitud és una productora, agència, direcció, 

etc. (qualsevol persona diferent a l’autoria), a més d’adjuntar el 

justificant dels drets de propietat del guió, haurà de presentar 

l’acreditació del pagament efectiu del guió del projecte presentat 

a la convocatòria d’ajudes. 

 Darrera versió del guió o del tractament del guió, en català o 

castellà. En el cas de candidatures estrangeres, s’acceptaran 

textos en anglès, amb el compromís de traduir-los al català o 

castellà en cas de ser beneficiaris de la subvenció. En cas 

contrari, es perd el dret a rebre aquesta subvenció. 

Per a les sol·licituds d’ajut per a la fase de producció i distribució (línia 2): 

Quant a producció: 

 Pla de producció/rodatge 

 Guió tècnic  

 Càsting 

 Llistat definitiu de localitzacions 

 Relació i import de les despeses previstes en aquesta fase 

Quant a distribució i difusió: 

 Pla de comunicació i mitjans 

 Pla de difusió i promoció exterior del projecte audiovisual 

 Pressupost i Pla de finançament 

 Una mostra significativa del material elaborat en l’etapa de producció, en suport 

electrònic o accessible a través d’internet. 
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 Pla de treball en què constin les dates i etapes previstes per a la producció, 

postproducció i difusió. 

 Relació de l’equip tècnic i artístic, amb les dades curriculars que es creguin 

oportunes 

 Proposta de materials de difusió 

 Relació i import de les despeses previstes en aquesta fase 

 

 

 

 

 

........................................................., .............. de ................................. de 20... 

(Signatura) 
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