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ANNEX II - SOL·LICITUD 
 

Convocatòria de patrocinis audiovisuals vinculades a Mallorca 

 

DADES DEL  SOL·LICITANT 
Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ................................................................................... 
DNI/CIF:  .................................... 
Domicili (als efectes de notificacions): .............................................................................. 
Núm.: ........ Pis: ..........  Localitat: .......................................................... CP: .................... 
Telèfon de contacte:  .................................................................. Fax: ................................ 
Correu electrònic: ............................................................................................................... 
Web de l’entitat/persona sol·licitant ................................................................................... 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA 
Nom i cognoms:  ................................................................................................................. 
DNI/NIE:  .......................................... Telèfon: .................................................................. 
Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de: .................................................................... 
 
I per tot això, SOL·LICIT, acollir-me a la convocatòria de patrocinis audiovisuals amb 
el projecte següent: 
 

1. Nom del projecte: 
 

2. La pel·lícula o sèrie compta amb un pressupost: 
 
☐ Entre 400.000 i 1M € pot optar a un patrocini de fins a un màxim de 50.000 € 
 
☐ Entre d’1 milió i  3 M € pot optar fins a un màxim de 100.000 € 
 
☐ Més de 3M € pot optar fins a un màxim de 150.000 € 
 

Base imposable: 
 
IVA :  

   
3. Import que es sol·licita:  

 
☐ Autoritz al personal del Consell Insular de Mallorca i el personal de la FMT per a 

que comprovin d’ofici que l’entitat o la persona sol·licitant està al corrent 

d’obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la Seguretat 

Social o del Consell Insular de Mallorca. 
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4. Adjunt la següent documentació administrativa: 
 

☐ Fotocòpia del DNI, NIE o CIF, segons pertoqui, de l'empresa o de la persona física 
sol·licitant, així com de la persona representant, si n’hi ha. 
 
☐ Fotocòpia de la documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant 
legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud. 
 
☐ Fotocòpia de l'escriptura de constitució i/o estatuts de l'entitat degudament inscrits en 
el Registre. 
 
☐ Fotocòpia del certificat d'inscripció en el registre corresponent, si escau. 
 

☐ Fotocòpia del certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència 
Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) de l'any en curs o fotocòpia de l'alta de la 
declaració censal de l'inici de l'activitat o de l'alta de l'IAE en què consti l'epígraf 
corresponent. 
 
☐ Certificat expedit per l’entitat bancària de la titularitat. No s’admet cap altre document 

per acreditar la titularitat de compte bancari (ni rebuts, ni documents elaborats per la 
persona interessada, ni captures de pantalla, etc.). 
 
☐  Adjunt escrit on consta la previsió de distribució de l’obra audiovisual per mercats i 

finestres. 
 
☐  Adjunt escrit on consta l’historial previ de distribució de la productora en pel·lícules 
anteriors. 
 

5. Adjunt la següent documentació tècnica: 
 

☐ Memòria (explicació del projecte) 
 
☐ Pla de comunicació 
 
☐ Pressupost detallat 
 
☐ Informe d’exclusivitat 
 
 
 
 
......................................................, .............. de ................................. de 20... 
 
 
(Signatura) 
 
 
 
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled39: 
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: Off
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 


