
Annex 1
Sol·licitud coproducció en xarxa  
per propostes escèniques familiars 2019

................................, ... d’ ..................... de 2019

Nom i cognoms o raó social:

NIF/CIF:

Domicili fiscal:

Correu electrònic:

Telèfon fix – mòbil:

1. Dades del sol·licitant  
(persona física o jurídica)

Nom i cognoms:

DNI/NIE/Passaport:

Domicili: (als efectes de notificacions)

Correu electrònic:

Telèfon fix – mòbil:

1.1. Dades del representant legal  
(en cas d’entitat sol·licitant)

Actua en qualitat de:



Títol de l’espectacle: 

Autoria / direcció:

Breu sinopsi:

1.2. Projecte presentat

A més s’adjunten digitalment en aquesta sol·licitud:

2. Documentació acreditativa

Còpia del DNI / CIF del sol·licitant.

En el cas de persones jurídiques còpia dels estatuts on clarament s’indiqui  
entre els seus objectius i finalitats la realització de projectes escènics i culturals.



3. Dossier explicatiu del projecte

Descripció del projecte artístic.

Fitxa artística i tècnica de l’espectacle.

Trajectòria de l’entitat o empresa, i dels participants de la producció  
(direcció, autoria, intèrprets, etc.)

Pla de producció i exhibició, incloent els períodes d’assajos, residències,  
pre-estrenes i estrenes compromeses fora de Mallorca (si fora el cas)

Informació complementària d’interès (enllaços a treballs anteriors, activitats 
complementàries o qualsevol informació que es consideri remarcable per tal 
d’avaluar correctament el projecte)

4. Pressupost  
(cal emplenar el full de càlcul: annex 2)

El sol·licitant DECLARA sota la seva responsabilitat,

1. Que accepta les bases de la convocatòria. 

2. Que adjunta la documentació exigida.

3. Que compleix els requisits i compta amb els permisos de representació i autoria.

4. Que està al corrent de pagament amb la Seguretat Social i Hisenda Pública.

5. Que accepta la política de dades personal de l’entitat: En compliment de l’actual normativa en matèria de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que qualsevol dada de caràcter personal que inclogui aquesta comunicació, està inclòs en un 
fitxer titularitat de FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA i amb la finalitat, de prestar els serveis sol·licitats, atendre les seves consultes i enviar-li 
informació que pugui ser del seu interès. El destinatari pot exercir els drets previstos en l’actual normativa enviant sol·licitud signada per correu postal 
amb assumpte «Protecció de Dades», a l’adreça: Carrer de la Riera 2A, 07003 Palma de Mallorca. Balears, indicant clarament les dades de contacte i 
remetent còpia del seu document d’identitat, o enviant sol·licitud per e-mail amb assumpte «Exercici de Drets», a protecciodedades@teatreprincipal.
com, des del mateix compte que ens va facilitar. El contingut d’aquest correu electrònic i els seus annexes és estrictament confidencial. La divulgació o 
el subministrament, en tot o en part, a un tercer, no pot ser realitzada sense consentiment exprés del remitent. En cas que no sigui el destinatari i hagi 
rebut aquest missatge per error, haurà de comunicar-lo al remitent immediatament sense difondre o guardar una còpia del mateix. 

Per tal cosa, SOL·LICITA que es valori el projecte presentat i s’atorgui l’aportació  
de __________________________EUROS a la coproducció presentada.

Lloc, i data:

Firma i segell del sol·licitant:

A/A Direcció de la FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
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