
 
 

El D’A Film Lab Barcelona - Producció Catalana Emergent és un programa d'impuls al talent 

cinematogràfic emergent que té per objecte facilitar la conclusió de primers, segons i tercers 

llargmetratges i afavorir la seva circulació internacional.  

Aquesta convocatòria està dirigida a productores catalanes emergents que estiguin produint el 

seu primer, segon o tercer llargmetratge. 

En col·laboració amb Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) i amb la participació de l’ECAM 

(Escuela de cine y audiovisuales de Madrid), es desenvoluparan mentories amb productores de 

proximitat i trobades amb agents professionals que incideixin i beneficiïn la continuïtat i el 

desenvolupament dels projectes seleccionats.  

Els equips participants accediran també a assessories i tallers especialitzats en desenvolupament 

d'audiències, pràctiques ecològiques en la producció cinematogràfica i finançament. 

INSCRIPCIÓ DE PROJECTES 

Al D’A Film Lab Barcelona - Producció Catalana Emergent poden presentar-se llargmetratges, 

tant de ficció com de no ficció, en fase de desenvolupament.  

El projecte en qüestió ha de ser el primer, segon o tercer llargmetratge. 

És condició necessària que la producció sigui catalana, ja sigui com a productora principal o dins 

d'una estructura de coproducció.  

La participació en aquesta convocatòria és compatible amb la participació en altres iniciatives 

similars a altres festivals. 

  



 
 
CONVOCATÒRIA 2023  

La recepció de projectes per a poder participar al D’A Film Lab Barcelona - Producció Catalana 

Emergent serà a través d'una convocatòria oberta entre el 17 d'octubre i el 27 de novembre de 

2022. 

Es farà exclusivament a través de la plataforma INCO (Match&Meet), al link: 

INCOPRODUCTION 

Per a accedir a la convocatòria caldrà registrar-se i crear un perfil a la plataforma. Un cop es 

tingui accés a la plataforma, s’accedeix a la convocatoria específica aquí:  

D’A FILM LAB BARCELONA - Producció Catalana Emergent  

La inscripció és gratuïta i es formalitzarà mitjançant un formulari d'inscripció online, 

degudament emplenat i amb les bases del reglament prèviament acceptades.  

REQUISITS  

1.  Les produccions participants hauran de presentar: 

• El formulari complet de la plataforma, així com la documentació obligatòria en pdf: 

sinopsi llarga i el pressupost global i detallat del projecte (preferiblement en format 

de l'ICAA) i el pla de finançament. 

• Com a documentació addicional: l'estratègia de desenvolupament d'audiències del 

projecte, en format PDF i en anglès (màx. 2 pàgines) Idees inicials sobre target 

audicence(s), eines per a arribar a elles, treball pensat amb distribuïdores i agents 

per a arribar a audiències, coneixements que es tinguin en aquest camp i eines que 

es desitgen adquirir en matèria de desenvolupament d'audiències, etc. 

2.  En el cas de disposar d'un teaser, es podrà adjuntar un link de visionat. 

3.  L'incompliment dels terminis en l'enviament de materials suposarà la no consideració 

de la pel·lícula.  

4.  El període d'inscripció romandrà obert fins el 27 de novembre de 2022 a les 23.59 h.. 

  

https://incoproduction.com/home?locale=es
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SELECCIÓ DE PROJECTES  

La selecció dels projectes participants serà realitzada per un comitè paritari d'experts format per 

professionals del sector cultural i cinematogràfic. La decisió de la selecció serà inapel·lable.  

Se seleccionaran 6-7 projectes i correspondrà al productor/a principal, i opcionalment al 

director/a, ser-ne el representant durant les diferents activitats que es realitzin en el context del 

D’A Film Lab Barcelona - Producció Catalana Emergent.  

El laboratori vol promoure la diversitat, l’accessibilitat i la inclusió de mirades i perspectives dins 

el sector audiovisual. Resulten d'especial interès per al Lab tots aquells projectes que visibilitzin 

diversitats així com històries de contextos socioeconòmics, demogràfics, ètnics o culturals 

tradicionalment invisibilitzats.  

Un cop resolta la convocatòria, els/les representants dels projectes seleccionats podran 

continuar treballant i presentar una versió més avançada per a les activitats que es realitzin en 

el context del D’A Film Lab Barcelona.  

La invitació de cada projecte seleccionat serà estrictament confidencial entre l'organització i 

els/les representants dels projectes, fins que el D’A - Festival de Cinema de Barcelona decideixi 

anunciar-ho oficialment.  

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL 

Els projectes seleccionats rebran un assessorament intensiu d'experts destacats del sector 

cinematogràfic, perquè puguin desenvolupar els projectes en diferents facetes.  

Les assessories i tallers tindran lloc a Barcelona dins de les dates del D’A - Festival de Cinema de 

Barcelona 2023 (23 de març - 2 d'abril).  

COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ  

Totes les pel·lícules seleccionades al D’A Film Lab Barcelona - Producció Catalana Emergent 

rebran un certificat de participació i es comprometen a incloure en els seus crèdits la participació 

al Lab.  

L'organització reconeixerà a la persona signant d'aquestes bases com a única persona 

interlocutora per a negociar tots els aspectes relacionats amb la participació de la pel·lícula i com 

l’única persona responsable enfront d'altres empreses o persones que puguin participar en la 

producció de la pel·lícula.  



 
 
Els directors/es i productors/es dels projectes seleccionats es comprometen a confirmar la seva 

presència durant els dies de celebració de l'assessorament. La representació dels projectes 

assumirà els costos dels desplaçaments i allotjament.  

Les persones representants dels projectes es comprometen a enviar tots els materials de 

documentació necessaris per a comunicats de premsa, catàleg i web, que se'ls requereixi. 

PROTECCIÓ DE DADES  

L'empresa organitzadora del D’A Film Lab Barcelona (Noucinemart SLU) i tot el seu personal es comprometen a tractar 

de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons el que s'estableix en el 

Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El sotasignat autoritza el D’A Film Lab Barcelona 

a tractar les seves dades personals i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. 

En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i la LOPDGDD, s'informa de les següents dades:  

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: NOUCINEMART, SLU. amb NIF: B-65374050 

domicili social a Diputació, 369, 4t 2a, 08009 de Barcelona, lab.bcn@dafilmfestival.com.  

FINALITAT DEL TRACTAMENT: El D’A Film Lab Barcelona tractarà les dades personals i les imatges per a fer difusió de 

les activitats organitzades.  

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la 

supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.  

DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades pel D’A Film Lab Barcelona, per col·laboradors i prestadors de serveis.  

DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o 

oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit, a 

l'adreça de correu: lab.bcn@dafilmfestival.com, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a 

exercir.  

AUTORITZACIÓ IMATGES: El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la 

Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Pel present 

document dona consentiment al D’A Film Lab Barcelona a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmares de 

fotos o càmeres de vídeo, en què l'afectat resulti clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o 

vídeos) per part del D’A Film Lab Barcelona o una altra empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats 

organitzades pel D’A Film Lab Barcelona i podran ser publicades en qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, 

web, etc. El D'A Film Lab Barcelona es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per 

a evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.  

CONTACTE: lab.bcn@dafilmfestival.com 


