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Registre d’eixida núm. .................................
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Expedient núm. ...........................................
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SISÉ XS FESTIVAL NACIONAL DE CURTMETRATGES DE PUÇOL 2017

CONVOCA:

Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Puçol

BASES:

S'estableixen cinc seccions:

A/ Secció Nacional

B/ Secció “Mirades des d’Ací”, d'àmbit de la Comunitat Valenciana 

C/ Secció Curts XpreS

D/ Secció Infantil (no competitiva)

E/ Secció Jove (no competitiva)

Per  a  participar  en  les  seccions  Nacional  i  Mirades  des  d’Ací  cal
ajustar-se als punts següents:

El termini d'inscripció comença el dia 24 d'abril de 2017 i finalitza el dia 30 de
juny de 2017. Passada la data esmentada, no s'acceptarà cap curtmetratge.

Cada participant pot presentar un màxim de 2 obres.

Els treballs han d'haver sigut realitzats durant els anys 2016 o 2017.

La duració màxima serà de 30 minuts, títols de crèdit inclosos.

S'hi  accepten  obres  de  ficció,  documental,  animació  i  experimental.  Seran
rebutjats  treballs  amb  contingut  pornogràfic,  així  com  els  que  exalten  o
promoguen la  discriminació  per  raons  de raça,  sexe,  nacionalitat,  orientació
sexual, religió, etc.

En la Secció Nacional, els curtmetratges presentats poden haver sigut estrenats
o  premiats  anteriorment  en  qualsevol  altre  esdeveniment  nacional  o
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internacional i, per tant, no en cal el caràcter inèdit.

Per a inscriure's en la Secció “Mirades des d’Ací” és necessari que el director (o
directors) de l'obra haja nascut o residisca a la Comunitat Valenciana o que la
productora tinga la seu social en aquesta comunitat. Per a acreditar aquest fet,
l'organització  es  reserva  el  dret  de  demanar  eventualment  demostració
documental, encara que aquest extrem no és requisit per a la inscripció. 

Cada  curtmetratge  pot  ser  inscrit  només  en  una  secció.  Aquest  punt  és
particularment  important  per  als  curtmetratges  valencians,  que  poden  ser
inscrits, a criteri dels autors, en la Secció Nacional o en la Secció Mirades des
d’Ací,  però mai en els dos al  mateix temps. Aquest últim punt és motiu de
desqualificació.  No  obstant  això,  l'organització  es  reserva  la  potestat  de
proposar,  amb  l'autorització  expressa  dels  autors,  un  canvi  de  secció  del
curtmetratge, si ho estima oportú.

Els diàlegs han de ser en castellà o en valencià/català. En cas contrari, hauran
d'incorporar-se/adjuntar-se subtítols en qualsevol d’aquests dos idiomes.

L'organització del Festival queda exclosa de tota responsabilitat per qualsevol
irregularitat pel que fa al contingut o autoria de les obres presentades.

L'enviament de les obres per a la seua selecció, junt amb el material addicional
(opcional en tot cas, i consistent en kit de premsa, tràiler, etc.) es realitzarà
exclusivament a través de qualsevol de les plataformes següents: Festhome,
Movibeta  o  Clickforfestivals.  Queda  a  criteri  dels  participants  triar  quina
plataforma utilitzar, ja que es donarà el mateix tracte a tots els curtmetratges
rebuts,  independentment  de  la  plataforma  triada.  En  tot  cas,  l'organització
quedarà al marge dels requisits que cada una de les plataformes sol·licite per al
propi funcionament, aliens a les normes pròpies d’XS Puçol, ja que aquestes
últimes estan arreplegades íntegrament en aquestes bases.

Qualsevol dels curtmetratges inscrits a la Secció Nacional i a la Secció “Mirades
des  d'Ací”  pot  ser  seleccionat  per  a  formar  part  de  les  dues  seccions  no
competitives del festival: la Secció Jove i la Secció Infantil. 

El comité de selecció informarà tots els participants de la seua decisió.

Les obres seleccionades seran projectades en format digital. L'enviament dels
arxius digitals per a la projecció en el Festival s’ha de fer en el temps i forma
notificats individualment per l'organització.

Les obres seleccionades seran projectades en el Festival de Curtmetratges de
Puçol, que se celebrarà entre els dies 27 i 29 d'octubre de 2017 en l’Espai Jove
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(C/ Buero Vallejo, s/n). Així mateix, l'organització es reserva el dret de projectar
els curtmetratges durant els dies previs a la celebració del Festival en sessions
especiales per a centres educatius o seus d'asociacions de Puçol i durant les
setmanes posteriors  al  certamen (sempre  dins  de  2017)  en les  subseus de
Massarojos (Vàlencia) i Almenara (Castelló)

No  s'admetrà  l'enviament  postal  de  les  obres  o  de  qualsevol  altre  material
relacionat. 

La participació porta  implícita,  per part  dels  participants,  l'autorització  per a
qualsevol acció promocional que comporte la projecció dels tràilers/teasers i/o
el “making of” dels seus treballs en qualsevol mitjà, ja siga abans o després de
la  decisió  del  jurat  i  sense  límit  de  termini.  En  cap  cas  es  projectaran  ni
s'emetran per cap altre mitjà els curtmetratges seleccionats més enllà de les
ocasions assenyalades més amunt; encara que l'organització podria sol·licitar
als  directors/productors  de  les  obres  el  permís  exprés  per  a  la  projecció
posterior en actes o esdeveniments culturals que se celebren a Puçol.

Les còpies de les obres quedaran en poder del fons documental de l'Ajuntament
de Puçol.

Les decisions del comité de selecció i del jurat són inapel·lables i és potestat
d'aquest  últim  deixar  desert  algun  dels  premis  si  ho  estima  oportú.  Ni  els
premis ni les mencions poden ser atorgats ex aequo.

El  jurat  estarà  format  per  professionals  de  l’àmbit  cinematogràfic,  artístic  i
cultural, i membres de l'organització amb veu i sense vot, l'única comesa dels
quals és vetlar per la transparència del premi atorgat.

El jurat atorgarà els premis següents:

Millor Curtmetratge Secció Nacional: 600 euros + trofeu.
Premi a la Secció “Mirades des d’Ací”: 600 euros + trofeu.

Aquests  premis  estan  subjectes  a  les  retencions  tributàries  legalment
establides.  Les  quanties  dels  premis  establides  en  aquestes  bases  estan
condicionades a la disponibilitat pressupostària per al present programa en el
Pressupost General Municipal per a 2017 de l'Ajuntament de Puçol.
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El  jurat  té  potestat  per  a  atorgar  mencions  especials  en  qualsevol  apartat,
acreditades per mitjà de diploma, si considera que alguna obra té un mèrit
artístic excepcional en els apartats que considere oportuns.

Durant el lliurament de premis es projectaran els curtmetratges guanyadors del
premi principal en cada una de les tres seccions del Festival.
La  inscripció  en  el  Festival  suposa  l'acceptació  d’aquestes  bases.  Qualsevol
imprevist no previst en aquestes serà resolt a criteri de l'organització. 
Les  dades  personals  recollides  seran  incorporades  i  tractades  en  el  fitxer
"Activitats Joventut", la finalitat del qual és facilitar la gestió i inscripció a les
activitats juvenils i  l’enviament d'informació sobre aquestes als interessats, a
més de la gestió i inscripció a cursos de l'Ajuntament. Les dades poden ser
cedides  de  conformitat  amb  el  que  preveu  l'article  11  de  la  Llei  Orgànica
15/1999,  de 13 de desembre,  de Protecció  de Dades de Caràcter  Personal.
L'òrgan responsable del fitxer és l'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament, amb
adreça  a  la  plaça  de  Joan de  Ribera  s/n,  46530  Puçol,  davant  del  qual  la
persona  interessada  pot  exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i
oposició. De tot això se n’informa en compliment de l'article 5 de l’esmentada
Llei Orgànica 15/1999.

Per a participar en la secció CURTS XPRES, cal ajustar-se als punts
següents:

BASES “CONCURS DE CURTS XPRES” 2017

El concurs consisteix en la realització d'un micrometratge d'una duració màxima
de dos minuts, títols de crèdit inclosos, en un temps de 36 hores.

Requisits:

El micrometratge ha de gravar-se en el terme municipal de Puçol i mostrar llocs
recognoscibles de la ciutat.

L'organització  designarà,  a  l'inici  del  concurs,  un  element  o  motiu  que  els
participants han d'incloure en les obres. Aquest element o motiu no ha de ser
fonamental  en  l'argument  (protagonista),  però  sí  tindre  un  cert  pes  en  la
història. 

El concurs està obert a tot el públic, sense límit d'edat. L'únic requisit és que,
en cada grup, almenys un integrant siga major d'edat.

El termini d'inscripció és del 18 de setembre al 6 d'octubre de 2017.

La inscripció es realitza a través del formulari d'inscripció descarregable en la
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web  www.puçol.es i ha d'enviar-se completament omplit a  joventut@pucol.es
amb l'assumpte “INSCRIPCIÓ CONCURS MICROMETRATGE”.

L'organització confirmarà la inscripció en el concurs en un termini màxim de 48
hores.

Els concursants han de presentar-se en l'Espai Jove de Puçol el 21 d'octubre de
2017 a les 9.00 del matí, on seran informats de l'element o motiu que han
d'incloure en les peces audiovisuals. Des d'eixe moment disposaran de 36 hores
per a la realització i  l’edició del  curtmetratge que han d'entregar en format
“AVI”, “MPEG” o “MOV” abans de les 21.00 hores del 22 d'octubre. S'estableixen
com a mètode prioritari d'entrega de les obres: per Wetransfer fins a les 21.00
del diumenge 22. En el cas impossibilitat d'entrega per Wetransfer, i de forma
excepcional, es podria negociar un procediment d'entrega alternatiu.

Es  permet l'ús  de  qualsevol  tipus  de càmera,  sempre que complisquen uns
mínims de qualitat.

L'organització no es responsabilitza de possibles  danys a persones, mobiliari
urbà i/o edificis, tant públics com privats. Els participants es fan càrrec de la
responsabilitat civil subsidiària recollida en l'article 120 3r del CP.

L'organització es reserva el dret d'explotació de les obres presentades.

Els premis consisteixen en:

Primer premi: 400 € més trofeu.
Segon Premi: 200 €
Tercer Premi: 100 €

Aquests  premis  estan  subjectes  a  les  retencions  tributàries  legalment
establides.  Les  quanties  dels  premis  establides  en  aquestes  bases  estan
condicionades a la disponibilitat pressupostària per al presenta programa en el
Pressupost General Municipal per a 2017 de l'Ajuntament de Puçol.

El lliurament de premis i el visionat de les obres tindran lloc el 29 d'octubre de
2017 en l'Espai Jove de Puçol, durant la cerimònia de clausura del VI Festival de
Curtmetratges de Puçol. Per a rebre el premi, es considera condició obligatòria
l'assistència del guanyador o d'algun representant del grup vencedor a l'acte de
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lliurament de premis.

El  jurat  estarà  format  per  professionals  de  l’àmbit  cinematogràfic,  artístic  i
cultural, i membres de l'organització amb veu i sense vot, l'única comesa dels
quals és vetlar per la transparència del premi atorgat.

La decisió del jurat és inapel·lable.

Les còpies de les obres quedaran en poder del fons documental de l'Ajuntament
de Puçol, i poden ser exhibides en el blog, en la web o de totes les maneres
que procedisca per a la promoció del Festival. 

L'organització es reserva el dret a modificar les bases esmentades, sempre que
els canvis no afecten l'esperit del concurs.

La  inscripció  en  el  Festival  suposa  l'acceptació  d'aquestes  bases.  Qualsevol
circumstància no prevista en aquestes es resoldrà a criteri de l'organització. Les
dades personals recollides en aquesta instància seran incorporades i tractades
en el  fitxer  "Activitats  Joventut",  la  finalitat  del  qual  és  facilitar  la  gestió  i
inscripció a les activitats juvenils i l’enviament d'informació sobre aquestes als
interessats, a més de la gestió i inscripció a cursos de l'Ajuntament. Les dades
poden ser  cedides  de conformitat  amb el  que preveu l'article  11 de  la  Llei
Orgànica 15/1999,  de 13 de  desembre,  de  Protecció  de Dades de Caràcter
Personal.  L'òrgan  responsable  del  fitxer  és  l'Àrea  de  Benestar  Social  de
l'Ajuntament, amb adreça a la plaça Joan de Ribera s/n, 46530 Puçol, davant
del  qual  la  persona  interessada  pot  exercir  els  drets  d'accés,  rectificació,
cancel·lació i oposició. De tot això s'informa en compliment de l'article 5 de
l’esmentada Llei Orgànica 15/1999.
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