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Introducció 
Aquest procés té com a objectiu la selecció de propostes de coproducció entre 
companyies i Espai Mutant, per tal d’incorporar-les a la programació durant la 
temporada 2017-2018 
 
Espai Mutant [Las Naves], seleccionarà projectes artístics que tinguen com a 
objectius la innovació, la creació, la investigación i la difusió de noves 
propostes escèniques, especialment aquells més relacionats amb les noves 
escenes, que tinguen un interès específic i un caràcter multidisciplinari, tenint 
com a eix principal el teatre i/o la dansa 
 
Per mitjà d'esta selecció l'Ajuntament de València, a través de Las Naves, vol 
facilitar i donar suport a aquelles iniciatives innovadores destinades a estimular 
la creació artística així com potenciar aquells processos d'investigació i 
desenvolupament que tenen l'àmbit escènic com a vector principal, 
especialment les relacionades amb les noves dramatúrgies. Cal també 
assenyalar un tercer objectiu: localitzar el talent creatiu i retindre'l, facilitant 
l'accés al procés de desenvolupament productiu.  
 
Amb la finalitat d’establir mecanismes transparents de selecció, Espai Mutant 
crearà una comissió de valoració per a la selecció dels projectes que estarà 
conformada per la direcció de Espai Mutant, professionals experts 
independents de les arts escèniques, així com per programadors.  
 
Selecció 
L’objecte d’aquest procés és obrir un període per a la presentació de 
coproduccions entre el Espai Mutant i l’empresa o entitat que proposa el 
projecte.  
 
Beneficiaris 
Poden ser-ne beneficiàries les persones jurídiques o físiques (autònoms, 
empreses) que compleixin tots els requisits específics indicats, i que tinguin 
entre els seus objectius i finalitats la realització de projectes escènics. 
 
Import, crèdit pressupostari i justificació de les ajudes 
 
La quantitat que es podrà sol·licitar les propostes seleccionades en concepte 
de coproducció en cap cas podrà superar els 10.000 €. La distribució del 
pressupost es farà atenent a les necessitats reals pressupostàries dels 



projectes presentats, en els quals l’equació resultant del disseny de producció i 
el pressupost econòmic ha de ser coherent i equilibrada.  

 
Els beneficiaris de les coproduccions hauran de justificar el total de la despesa 
de producció. 
 
Presentació de sol·licituds: requisits, documentació i terminis  
 
Tots aquells interessats hauran de presentar la seva sol·licitud necessàriament 
a través de la adreça  cnunez@lasnaves.com des del 23 de gener fins el 10 de 
març de 2017 a les 23.59 h, i hauran d’adjuntar en format PDF la següent 
documentació: 
 
Amb cada sol·licitud de coproducció s’haurà d’adjuntar la següent 
documentació: 
 
DOSSIER DEL PROJECTE 
 
1. Sol·licitud del projecte de coproducció: (cal emplenar l’annex 1). On s’ha 

d’indicar les dades del sol·licitant i l’entitat o empresa, el títol de 
l’espectacle, autor, director, breu sinopsi. 

2. Descripció del projecte artístic 
3. Fitxa artística i tècnica de l’espectacle 
4. Trajectòria de l’entitat o empresa, i dels/ de les participants de la 

producció (director/a, intèrprets, etc.) 
5. Pla de producció  
6. Informació complementària d’interès (enllaços a treballs anteriors, 

activitats complementàries o qualsevol informació que es consideri 
remarcable per tal d’avaluar correctament el projecte) 

 
Extensió màxima del document que inclogui del punt 1 al 6, 15 pàgines. 
 

ANNEX 2 PRESSUPOST 
7.Pressupost (cal emplenar el full de càlcul: annex 2).  
 
 
Link de descàrrega dels documents: 
 
https://efs.lasnaves.com/index.php/s/003eCQxN8JWmXpS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jurat i selecció de propostes 
 
La comissió avaluadora  realitzarà l’avaluació de les sol·licituds presentades 
atenent als següents criteris:  

 
1. Interès cultural del projecte: atenent a la seva capacitat d’innovació, 

qualitat artística i tècnica. (De 0 a 30 punts). 
2. Interès estratègic del projecte: adequació a les noves línies 

estratègiques de Espai Mutant de creació i consolidació de nous públics. 
(De 0 a 10 punts). 

3. Possibilitat d’exhibició del projecte: atenent al seu potencial de 
mobilitat, i la seva possibilitat d’exhibició posterior. (De 0 a 10 punts). 

4. Pressupost i viabilitat econòmica: es valorarà la coherència del 
pressupost presentat, la viabilitat econòmica de la proposta i l’aportació 
de altres ingressos. (De 0 a 30 punts). 

5. Trajectòria dels i de les sol·licitants i l’equip artístic proposat: 
trajectòria i solvència artística dels participants. (De 0 a 20 punts). 

Puntuació total: (100 punts). 
 
Aspectes organitzatius vinculats als coproductors sol·licitants 
 
Es signarà un contracte de coproducció entre Espai Mutant i l’entitat o empresa 
del projecte seleccionat, on s’inclourà la data i el lloc de l’estrena oficial 
(actuació inclosa en el total de la dotació assignada) un calendari del procés de 
producció i un altre de la planificació de l’explotació vinculada a l’activitat de 
Espai Mutant posterior a l’estrena. 
 
La producció executiva serà assumida per l’entitat o empresa coproductora, 
que es responsabilitzarà davant Espai Mutant de totes les obligacions socials, 
fiscals, drets d’autoria. Les qüestions que no hagin quedat incorporades en el 
contracte o les noves que se susciten es pactaran de mutu acord entre les 
parts. 
 
 

LAS NAVES 


