
 
 

PRESENTACIÓ DE CONTINGUTS EN RÈGIM DE COPRODUCCIÓ 
 

 

 

     1. OBJECTE 

     La Societat Ano nima de Mitjans de Comunicacio  de la Comunitat Valenciana (la SAMC) 
esta  interessada en participar en la coproduccio  (tambe  en la precompra de drets 
d’antena) de projectes audiovisuals de ficcio , d'animacio , documentals i curtmetratges. 
Per tal de fer-ho, fa una crida al sector audiovisual perque  presente les seues propostes 
amb la documentacio  que s’especifica a continuacio : 

 

 
1.1 LLARGMETRATGES DE FICCIÓ PER A TELEVISIÓ 

 
1. Formulari de registre degudament emplenat. 
2. Sinopsi curta (5 lí nies). 
3. Sinopsi llarga (1 pa gina). 
4. Guio  o tractament (ma xim de 20 pa gines) sense refere ncies a l'autor ni a l'empresa 

productora. 
5. Descripcio  dels personatges (5 pa gines) 
6. Document de cessio  dels drets del guio  o tractament per part de l'autor. 
7. Proposta de ca sting. 
8. Proposta de director i currí culum. 
9. Proposta de guionista i currí culum. 
10. Proposta de productor executiu i currí culum. 
11. Proposta de caps d’equip. 
12. Pressupost. 
13. Pla de finançament. 
14. Pla de treball. 
15. Historial de la productora. 
16. Quantitat sol·licitada a A  Punt (coproduccio  i/o drets d'antena).  

 
 

1.2 LLARGMETRATGES DE FICCIÓ CINEMATOGRÀFICS 
 

Q uantitat sol·licitada a À punt. 
1. Formulari de registre degudament emplenat. 
2. Sinopsi curta (5 lí nies). 
3. Sinopsi llarga (1 pa gina). 
4. Guio  sense refere ncies a l'autor ni a l'empresa productora.  
5. Descripcio  dels personatges (5 pa gines). 
6. Document de cessio  dels drets del guio  per part de l'autor. 
7. Proposta de ca sting. 
8. Proposta de director i currí culum. 



9. Proposta de guionista i currí culum. 
10. Proposta productor executiu i currí culum. 
11. Proposta de caps d’equip. 
12. Pressupost. 
13. Pla de finançament. 
14. Pla de treball. 
15. Historial de la productora. 
16. Quantitat sol·licitada a A  Punt (coproduccio  i/o drets d'antena).  

 
1.3 SÈRIES D'ANIMACIÓ 
 
1. Formulari de registre degudament emplenat. 
2. Sinopsi curta (5 lí nies). 
3. Sinopsi llarga (1 pa gina). 
4. Bí blia gra fica. 
5. Guio  (mí nim 2 capí tols) sense refere ncies a l'autor ni a l'empresa productora.  
6. Descripcio  dels personatges (5 pa gines). 
7. Sinopsis d'una temporada completa de la se rie. 
8. Document de cessio  dels drets del guio   per part de l'autor. 
9. Proposta de director i currí culum. 

10. Proposta de guionista i currí culum. 
11. Proposta de director d'animacio  i currí culum. 
12. Proposta de productor executiu i currí culum. 
13. Proposta caps d’equip. 
14. Pressupost. 
15. Pla de finançament. 
16. Pla de treball. 
17. Historial de la productora. 
18. Quantitat sol·licitada a A  Punt (coproduccio  i/o drets d'antena).  

 
1.4 LLARGMETRATGES CINEMATOGRÀFICS D'ANIMACIÓ 

 
1. Formulari de registre degudament emplenat. 
2. Sinopsi curta (5 lí nies). 
3. Sinopsi llarga (1 pa gina). 
4. Bí blia gra fica. 
5. Guio  sense refere ncies a l'autor ni a l'empresa productora.  
6. Descripcio  dels personatges (5 pa gines) 
7. Sinopsis d'una temporada completa de la se rie. 
8. Document de cessio  dels drets del guio   per part de l'autor. 
9. Proposta de director i currí culum. 
10. Proposta de guionista i currí culum. 
11. Proposta de director d'animacio  i currí culum. 
12. Proposta de productor executiu i currí culum. 
13. Proposta caps d’equip. 
14. Pressupost. 
15. Pla de finançament. 
16. Pla de treball. 
17. Historial de la productora. 



18. Quantitat sol·licitada a A  punt (coproduccio  i/o drets d'antena).  
 

  
1.5 PROJECTES DOCUMENTALS 

 
1. Formulari de registre degudament emplenat. 
2. Sinopsi curta (5 lí nies). 
3. Sinopsi llarga (1 pa gina). 
4. Preguio  o escaleta. 
5. Tractament que explique d’on naix la idea i com es pensa convertir-la en un audiovi-

sual. 
6. Perfils dels personatges protagonistes del documental (5 pa gines).  
7. Criteris de realitzacio . 
8. Document de cessio  dels drets del guio  o tractament per part de l'autor.  
9. Proposta de director i currí culum. 
10. Proposta de guionista i currí culum. 
11. Proposta productor executiu i currí culum. 
12. Proposta de caps d’equip. 
13. Pressupost. 
14. Pla de finançament. 
15. Pla de treball. 
16. Historial de la productora. 
17. Quantitat sol·licitada a A  Punt (coproduccio  i/o drets d'antena).  

 
1.6 CURTMETRATGES I CURTMETRATGES DOCUMENTALS 

 
 

1. Formulari de registre degudament emplenat. 
2. Sinopsi (1 pa gina) 
3. Guio  sense refere ncies a l'autor ni a l'empresa productora. 
4. Descripcio  dels personatges. 
5. Document de cessio  dels drets del guio  o tractament per part de l'autor. 
6. Proposta de ca sting (en cas de curtmetratge de ficcio )  
7. Proposta de director i currí culum. 
8. Proposta de guionista i currí culum. 
9. Proposta de productor executiu i currí culum. 
10. Pressupost. 
11. Pla de finançament. 
12. Pla de treball. 
13. Historial de la productora. 
14. Quantitat sol·licitada a A  Punt (coproduccio  i/o drets d'antena).  

 
1.7 CURTMETRATGES D’ANIMACIÓ 
 
1.     Formulari de registre degudament emplenat. 
2.     Sinopsi (1 pa gina) 
3.     Guio  sense refere ncies a l'autor ni a l'empresa productora.  
4.     Descripcio  dels personatges. 
5.     Bí blia gra fica. 



6.     Document de cessio  dels drets del guio  o tractament per part de l'autor.  
7.     Proposta de ca sting. 
8.     Proposta de director i currí culum. 
9.     Proposta de guionista i currí culum. 
10.    Proposta de productor executiu i currí culum. 
11.    Proposta de director d’animacio . 
12.    Pressupost. 
13.    Pla de finançament. 
14.    Pla de treball. 
15.    Historial de la productora. 
16.    Quantitat sol·licitada a A  Punt (coproduccio  i/o drets d'antena).  

 
2.  LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
Les propostes es podran lliurar de 2 formes: 
 

1. Per correu postal o missatger: Polí gon Acce s Ademu s, s/n. 46100. Bur-
jassot. 

2. Per correu electro nic: coproduccions@cvmc.es  
 
En qualsevol dels 2 casos, la SAMC tornara  co pia del formulari de registre amb 

nu mero de registre i data com a justificant de recepcio . 
 
El termini de presentacio  de propostes a desenvolupament sera  de 21 dies naturals a 

comptar des de l’endema  de la publicacio  d’aquesta crida en la pa gina web de la 
CVMC. 

 
Burjassot, 6 d’octubre de 2017 
 
 
 
 
 


