
 SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA CV 
 
 
 

CONVOCATÒRIA 
A DESENVOLUPAMENTS DE PROJECTES DE FICCIÓ 

 
 
1. OBJECTE 
 
Tal i com recull el punt 6 de la “Regulació del procediment de selecció i contractació de 
continguts en règim de producció associada per a la Societat Anònima de Mitjans de 
Comunicació”, es convoca les empreses productores perquè presenten 
 les PROPOSTES A DESENVOLUPAMENT DE FICCIÓ següents: 
 
A. FICCIÓ JUVENIL. L’SMC està buscant una comèdia juvenil protagonitzada per 
adolescents, que aposte per la convivència i la solidaritat i que promocione valors 
constructius. En concret, la sèrie ha de garantir la transmissió d’una imatge igualitària i no 
estereotipada entre xics i xiques, ha de promoure l’educació sentimental i sexual amb 
naturalitat i sense prejudicis i ha d’afavorir el respecte a la diversitat de gènere, funcional, 
social, cultural, religiosa i lingüística. A més, la música haurà de tindre un pes específic en 
la sèrie. S’acceptaran propostes on els protagonistes tinguen algun tipus de relació amb la 
música, o bé sèries musicals. 
 
Capítols: 26 
Durada: 20 minuts màxim /capítol. 
Preu orientatiu màxim del pressupost de la sèrie: 1.500 €/minut. 
 
B. FICCIÓ SOCIAL. L’SMC està buscant una sèrie de ficció que tracte temes actuals de 
caràcter social amb un caire realista. Es valorarà positivament que la sèrie capte l’interés 
d’un públic d’ample abast, des del públic adolescent fins als espectadors de més edat. 
Tenen cabuda tant el drama com la comèdia en el tractament de les històries. 
 
Capítols: 13 
Durada: 50-60 minuts/capítol. 
Preu orientatiu màxim del pressupost de la sèrie: 2.000 €/minut 
 
C. FICCIÓ DE GÈNERE. L’SMC està buscant una sèrie de prime time amb tractament de 
gènere televisiu: thriller, policíaca, suspens, ciència ficció, acció, drama actual, drama 
polític. Es valoraran les històries ambientades en l’actualitat.  
 
Capítols: 13 
Durada: 50-60 minuts/capítol. 
Preu orientatiu màxim del pressupost de la sèrie: 2.000 €/minut. 
 
 
D. WEBSÈRIE. L’SMC està buscant una websèrie de temàtica lliure per dotar de contingut 
específic la seua Plataforma Digital. Tenen cabuda tot tipus de gèneres i de propostes 
narratives. Es valoraran positivament els projectes destinats al públic infantil i juvenil. 



  
Capítols: 10 
Durada: 5-15 minuts/capítol 
Preu orientatiu màxim del pressupost de la websèrie: 300 €/minut 
 
 
2. CRITERIS GENERALS DE SELECCIÓ 
 
L’SMC seleccionarà el projectes basant-se en els criteris de la normativa de contractació 
vigent: 
 

a) La qualitat artística de les propostes. 
b) Adequació de les propostes als preus orientatius màxims de producció marcats 

en aquesta convocatòria.  
c) Propostes de continguts transmèdia. 
d) Adequació dels projectes als objectius i valors de la Societat de Mitjans de 

Comunicació (punt 7 del procediment) 
e) Capacitat de les empreses productores de generar aliances estratègiques per 

tal de reunir talent i capacitat de producció en els projectes. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
 
S’ACCEPTARAN UN MÀXIM DE 2 PROPOSTES DE DESENVOLUPAMENT PER EMPRESA 
PRODUCTORA.  
Les propostes a desenvolupament que es presenten hauran de contindre la informació 
següent: 
 
-Formulari de registre, segons model facilitat a la web de la CVMC.  
-Projecte: títol, sinopsi, detonant de la idea; línies argumentals de la temporada (màxim 5 
fulls) descripció de personatges, proposta d’equip (inclosa proposta de director,  
guionistes i producció executiva, amb currículums). 
Es valoraran els criteris de realització i les referències visuals aportades com a element 
complementari del projecte. 
- Pressupost del projecte  
- Informació de l’empresa, amb treballs fets fins al moment, i equip. 
 
4. LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
Les propostes a desenvolupament es podran lliurar de 2 formes: 
 

1. Per correu postal o missatger. (polígon Accés Ademús, s/n. 46100, Burjassot) 
2. Per correu electrònic. (continguts@cvmc.es) 

 
En qualsevol dels 2 casos, l’SMC tornarà còpia del formulari de registre amb segell i data 
com a justificant de recepció. 
 
El termini de presentació de propostes a desenvolupament serà de 30 dies naturals des de 
la publicació d’aquesta convocatòria en la pàgina web de la CVMC. 



 
 
 
5. PROPOSTES SELECCIONADES PER AL DESENVOLUPAMENT 
 
Les propostes seleccionades signaran un contracte de desenvolupament amb l’SMC amb 
baix els condicionants següents: 
 
1. Ficció juvenil: bíblia de personatges i trames, 2 guions, 2 cançons enregistrades, 
proposta de càsting, pla de treball, pla de rodatge, pressupost (que incloga proposta de 
continguts transmèdia).  
Preu: 15.000 €. 
 
2. Ficció social: bíblia de personatges i trames, 2 guions, proposta de càsting, pla de 
treball, pla de rodatge, pressupost (que incloga proposta de continguts transmèdia).  
Preu: 15.000 €. 
 
3. Ficció de gènere: bíblia de personatges i trames, 2 guions, proposta de càsting, pla de 
treball, pla de rodatge, pressupost (que incloga proposta de continguts transmèdia).  
Preu: 15.000 €. 
 
4. Websèrie: bíblia de personatges i trames, 2 guions, proposta de càsting, pla de treball, 
pla de rodatge, pressupost (que incloga proposta de continguts transmèdia).  
Preu: 3.000 €. 
 
 
Burjassot, 7 de juliol de 2017 
 


