EMPRESES
I PROFESSIONALS

LIGHTS//
MALLORCA LIGHTING
MN LIGHT&GRIP
PALMA EQUIPMENT RENTAL
BALEARIC LIGHTHOUSE
PRODUCTION GEAR//
MALLORCA STUDIOS
MN STUDIOS
FILM FORCE ONE
PALMA PICTURES
RENTAL CAMERA & GRIP//
GRIP SOLUTIONS
MN STUDIOS
PALMA EQUIPMENT RENTAL
PALMA PICTURES

AVANTATGES FISCALS
Retorn

PHOTO//
THE PRODUCTION FACTORY
ALEX AMENGUAL
BRIGHT-M
PALMA PICTURES

© MNStudios

Produccions espanyoles

15%

18%-20%

Inversió
mínima

€ 1,000,000 del pressupost total
de la pel·lícula (Dins Mallorca).

Deducció
màxima

€ 2.5 milions per pel·lícula, o 50%
del cost total de producció.

20% pel primer milió € invertit,
i el 18% de la quantitat restant
invertida.

Pel·lícules o projectes audiovisuals
com sèries, documentals,
animació, etc.

Llargmetratges de ficció o
d’animació, series o documentals.

Tipus de
produccions

© MNStudios

PRODUCTION COMPANIES//
THE LOCAL PRODUCTION COMPANY
THE BLONDES POOL
WATSON
ESPAITEMPS
LOOPING
ORANGE VALLEY
BRAVO TANGO ZULU
SOLWORKS
PALMA PICTURES

Produccions Internacionals

Requisits El productor estranger ha de
contractar una empresa de servei
espanyola.
Despeses
elegibles

Mallorca

Com a mínim el 50% de la base
de deducció ha de ser feta dins
Espanya.

Personal (agents creatius,
guionistes, directors i tècnics de
so, fotògrafs, etc.), empreses i
proveïdors de servei.

A més d’aquests avantatges fiscals, rodar dins Mallorca implica poder beneficiar-se de
diversos ajuts relacionats amb el desenvolupament de la Llei Audiovisual de les Illes Balears
(Llei 5/2013). No dubteu a informar-vos sobre tot allò que podem fer per vosaltres.

CASTING//
MN CASTING
MOOVIC CASTING
CHARACTERS MODELS
CASTAND SERVICE
STYLISM//
MAKE UP BUSES & ART
COSTUME PALMA

Plaça de l’Hospital, 4. Segona Planta
07012 Palma

STUDIOS//
STATION STUDIO MALLORCA

contact@mallorcafilmcommission.net
(+34) 971 21 96 47

SOUND//
EFK SOUND

MALLORCA | BALEARIC ISLANDS | SPAIN

mallorcafilmcommission.net

Consell de Mallorca

mallorcafilmcommission.net

Infraestructures d’alta
tecnologia i grans
professionals
Mallorca compta amb els serveis
d’empreses audiovisuals
i professionals altament qualificats
xi variats.
Cinema i equips de vídeo, sets,
actors, productores de service...

Castell de Bellver

S’Albufera

La Calobra

Gran Hotel

Mallorca, les millors
localitzacions en el cor
del Mediterrani

Més de 300 dies de sol
cada any
Mallorca ofereix 364 quilòmetres
quadrats de bonic paisatge amb el
rerefons blau del mediterrani. El
seu clima, la llum clara i els dies
llargs i assolellats proporcionen
les condicions ideals per qualsevol
rodatge.

Connectada amb el món
Mallorca està a menys de dues
hores de les principals capitals
d’Europa i es pot conduir des d’una
punta a una altra de la illa en
menys d’una hora.
Catedral de Palma
Banyalbufar

Costa Nord

Infinitat de localitzacions
L’illa disposa d’una gran varietat
de localitzacions, des de platges
paradisíaques, muntanyes i
pobles rurals, fins a una ciutat
moderna i cosmopolita, centres
històrics o una diversitat d’estils
arquitectònics sorprenent: des de
castells i esglésies medievals fins
al disseny més actual.

Far de Sa Colònia
Cala Mondragó

Mallorca Film
Commission
Pots comptar amb el nostre suport
continu i la nostra professionalitat
al llarg del teu rodatge i durant tot
el procés de producció: permisos
de rodatge, assessorament logístic
i legal, cerca de professionals
qualificats amb àmplia experiència,
scouting... I tota la informació que
necessitis.

