
18è PREMI PROYECTO CORTO MOVISTAR +

El 18è Premi Proyecto Corto Movistar +, amb la col·laboració de Pecera Estudio, 
està convocat per Movistar + en el marc del 34 Festival Internacional de Cinema 
de València-Cinema Jove, promogut per l’Institut Valencià de Cultura.

OBJECTIU
El 18è Premi Proyecto Corto Movistar + és una iniciativa que pretén donar suport 
a la producció de curtmetratges, facilitant als seus guanyadors la realització d’un 
curtmetratge.

PARTICIPANTS
Hi poden participar totes les empreses físiques o jurídiques que es troben inscrites 
com a productores en el Registre d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals 
de l’ICAA, d’acord amb l’Ordre de 7 de juliol de 1997 (BOE, 14/07/1997, 
rectificacions en BOE 1/08 / 1997), per la qual es dicten normes d’aplicació del 
Reial Decret 81/1997, de 24 de gener, en les matèries de quota de pantalla i 
distribució de pel·lícules, sales d’exhibició, registre d’empreses i qualificació d’obres 
cinematogràfiques i audiovisuals . També podran participar aquelles empreses 
físiques o jurídiques inscrites com a productores en el registre d’empreses 
cinematogràfiques propi d’una Comunitat Autònoma.

CONDICIONS TÈCNIQUES
- Cada empresa podrà presentar un màxim de dos projectes.
- La durada màxima dels curtmetratges no podrà excedir els 20 minuts.
- El curtmetratge ha d’estar rodat íntegrament abans del 15 de març de 2020.
- A la capçalera han de figurar per separat els logotips del Festival Internacional de 
Cinema de València - Cinema Jove, de Movistar + i de Pecera Estudio.



INSCRIPCIÓ
-Les empreses interessades a participar hauran de presentar els seus projectes 
abans del 4 de juny de 2019 enviant una còpia digital del dossier d’inscripció per 
email o WeTransfer a l’adreça info@cinemajove.com

-El dossier d’inscripció constarà de:
• Guió del curtmetratge
• Sinopsi breu
• Memòria del director
• Pla de rodatge
• Pressupost
• Pla de finançament
• Currículum del director i equip tècnic
• Equip artístic
• Historial de la productora
• Acreditació d’inscripció en el Registre d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals 
de l’ICAA o en el registre d’empreses cinematogràfiques propi d’una Comunitat 
Autònoma.
• Fitxa d’inscripció degudament emplenada
(Veure annex final).

EXECUCIÓ DE LES OBRES
-El curtmetratge premiat s’ha d’entregar completament finalitzat la primera 
setmana de juny de 2020, en la següent adreça:
Festival Internacional de Cinema de València - Cinema Jove
18è Premi Projecte Curt Movistar +
Plaça de l’Almoina, 4 - 1r · 46003 València
-El curtmetratge premiat s’estrenarà a escala nacional, i fora de concurs, durant la 
celebració de la 35 edició del Festival Internacional de Cinema de València - Cinema 
Jove, al juny de 2020, i no podrà ser exhibit, ni preestrenat total ni parcialment 
abans de la seua presentació en aquest Festival. En casos excepcionals el Festival 
podria considerar una projecció prèvia.

PREMIS
L’obra seleccionada, obtindrà els següents premis:
-Adquisició dels drets d’emissió per part de Movistar +, per un import de 9.000 
euros per 2 anys i nombre il·limitat de passes, sent el primer any en exclusivitat.
-El patrocini de la postproducció d’àudio per part de Pecera Estudio, valorada 
en 3.000 € i que consistirà en: Disseny de so, edició, enregistrament d’efectes, 
doblatges, locucions, gravació i mescla musical (El premi no inclou les mescles 
Dolby ni el salari de col·laboradors externs: dobladors, locutors, tècnic d’efectes 
sala ... etc.). El treball es durà a terme en Pecera Estudio.

ACCEPTACIÓ DEL PREMI
El Premi Projecte Curt Movistar + s’atorgarà al titular dels drets d’explotació per 
televisió de l’obra. La seua quantia serà abonada per l’empresa TELEFONICA 
AUDIOVISUAL DIGITAL, SLU (TAD) en concepte de cessió en exclusiva dels 
esmentats drets. Amb aquesta finalitat, el / els autors de l’obra premiada hauran 
de subscriure amb Movistar + el corresponent contracte de compra de drets.
Per a qualsevol dubte i / o ampliar informació dirigir-se a:

Festival Internacional de Cinema de València - Cinema Jove
Telèfon: 963.311.047
Correu electrònic: info@cinemajove.com
FITXA D’INSCRIPCIÓ
18è PREMI PROJECTE CURT MOVISTAR +
Títol del projecte:
NOM DEL DIRECTOR:
DADES DE CONTACTE DE LA PRODUCTORA:
DIRECCIÓ:
TELÈFON MÒBIL:
ELECTRÒNICA:
Nota: Trametre juntament amb el dossier d’inscripció


