Societat Anonima de Mitjans de Comunicacio de la Comunitat Valenciana
CRIDA ESPECÍFICA PER A L’ADQUISICIÓ DE DRETS I PARTICIPACIÓ
EN LLARGMETRATGES DE FICCIÓ I ANIMACIÓ 2022
1. FINALITAT
La Societat Anonima de Mitjans de Comunicacio de la Comunitat Valenciana (SAMC)
com a receptora de la línia W0569000 del pressupost de l'IVACE per al 2022,
aprovada per Resolucio de 8 de març de 2022 del president de L'Institut Valencia de
Competitivitat Empresarial (Ivace), fa una crida al sector audiovisual perque
presente les seues propostes.
2. CONDICIONS PROJECTES
Les obres han de complir els seguents requisits:




L’objecte d’esta convocatoria es la seleccio de Llargmetratges de ficcio i animacio no finalitzats, en situacio de rebre participacions en prevenda com a
estructura de finançament.
Versio original valenciana.
No existencia de contractes previs que suposen conflicte amb la venda de determinats drets d’explotacio com a dret d’antena i/o aportacio financera de
la versio valenciana a l’SAMC.

3. CRITERIS DE VALORACIÓ
Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC, segons els criteris seguents:






Qualitat de la proposta.
Presentacio completa i acurada de la documentacio requerida.
Viabilitat economica. Es valorara favorablement la presentacio d’un pla de
finançament consistent i consolidat.
Es valorara la presencia de professionals valencians dins dels equips artístics
i tecnics.
Trajectoria i experiencia de les productores i/o els principals caps d’equips
en la realitzacio de llargmetratges de ficcio i animacio.

4. DOCUMENTACIÓ DELS PROJECTES
1.
2.
3.
4.

Formulari de registre emplenat correctament, sense modificar-ne el format.
Sinopsi curta (5 línies) en document editable i en valencia.
Sinopsi llarga (una pagina) en document editable i en valencia.
Guio del llargmetratge sense referencies en el document a l'autor/a ni a l'empresa productora.
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5. Descripcio dels personatges (5 pagines maxim).
6. Document de cessio dels drets del guio o tractament per part de l'autor/a.
7. Proposta de casting.
8. Proposta de director/a i currículum.
9. Proposta de guionista i currículum.
10. Proposta de productor/a executiu/iva i currículum.
11. Proposta de caps d’equip.
12. Pressupost previst desglossat.
13. Pla de finançament segons model facilitat en que s’especifique la situacio de
cada participacio reflectida (indicant si esta previst, sol·licitat o ja confirmat).
14. Pla de treball.
15. Historial de la productora.
16. Quantitat sol·licitada a A Punt.
17. Documentacio societaria: escriptura actualitzada de constitucio/declaracio
censal on s'especifique el paragraf de l’IAE de l'activitat economica en la qual
esta donat d'alta i domicili social. En cas de coproduccions i formes societaries
conformades per un conjunt de persones físiques i jurídiques, escriptura que
especifique percentatge de participacio de cadascuna.
18. Declaracio jurada segons model adjunt.
NOTES:
Cal lliurar cadascun dels documents en arxius separats. Cada document ha de portar
el numero i el nom de l'ítem que s'indica en la relacio de la documentacio requerida
per a cada categoria.
El no lliurament de la documentacio essencial per valorar la idoneítat del projecte i
si escau de la seua adscripcio a la línia de l’IVACE dins del termini de presentacio
(documentacio dels punts 1, 12,13,14, 16,17 i 18) suposara la seua exclusio de la
convocatoria.
5. LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Les propostes es podran lliurar de dues maneres:



Per correu postal o missatger: ctra. del Polígon d’acces a Ademus, s/n, 46100,
Burjassot, Valencia.
Per correu electronic: cridaivace2022@cvmc.es.

En qualsevol dels dos casos, l’SAMC remetra a l’adreça de mail de l’enviament, o la
de contacte especificada en el formulari de registre si l’enviament ha estat per correu
postal o missatger, la referencia del codi del projecte i la data de registre com a
justificant de recepcio. Si no es rep la resposta de registre en un termini de set dies
laborals, cal verificar la recepcio de l’expedient enviant consulta al mateix correu
electronic citat mes amunt.
Sense la verificacio de registre per part de l’SAMC, no es considerara lliurat el
projecte perque el valore la comissio.
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El termini de presentacio de propostes acabara el dia 31 de març a les 15:00 hores.
6. SELECCIÓ DELS PROJECTES
L’SAMC estudiara i valorara les propostes, i es publicara una adjudicacio provisional.
La contractacio estara condicionada a les negociacions tant economiques com de
continguts entre les empreses productores i l’SAMC.
Burjassot, 15 de març de 2022
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Alfred Costa Folgado
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