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CRIDA PER A LA PRODUCCIÓ D’UN FORMAT DE GRAN 
ENTRETENIMENT DE PLATÓ PER AL ‘PRIMETIME’ D’À PUNT 

 
 
 

1. OBJECTE  

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 
(l’SAMC) està interessada en la producció, en règim de producció associada, d’un 
gran format d’entreteniment de plató per al primetime de la cadena. L’SAMC fa una 
crida al sector audiovisual per tal que presente les seues propostes. 
 
2. REQUISITS DEL PROJECTE 
 

a) Serà un format de gran entreteniment de plató pensat per al primetime de la 
cadena. 

b) Serà un programa dirigit a tots els públics. 
c) Durada mı́nima: 120 minuts. 
d) Preu màxim: 60.000 euros per programa. 
e) El programa serà gravat. 
f) Tindrà públic en plató. 
g) Haurà de ser una coproducció almenys entre dues empreses productores. 

 
 
3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR. 
 
1.          Formulari de registre degudament emplenat. 
2.          Dossier explicatiu del format. 
3.          Escaleta detallada del programa. 
4.          Proposta d’escenografia i criteris de realització. 
5.          Proposta de presentador-a. En cap cas aquesta proposta serà vinculant. 
6.          Proposta de col·laboradors-ores i convidats-ades. En cap cas aquestes 

propostes seran vinculants. 
7.          Proposta de director-a/realitzador-a i currı́culum. 
8.          Proposta de guionistes i currı́culum. 
9.          Proposta productor-a executiu-iva i currı́culum. 
10. Pressupost. 
11. Pla de treball. 
12. Historial de les empreses productores. 
13. De forma opcional, es podrà adjuntar un teaser del programa 
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4.  LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
Les propostes es podran lliurar de dues formes: 
 
1. Per correu postal o missatger: Polı́gon Accés Ademús, s/n. 46100. Burjassot. 
2. Per correu electrònic: cridasamc102019@cvmc.es 
 
En qualsevol dels dos casos, l’SAMC tornarà còpia del formulari de registre amb 
número de registre i data com a justificant de recepció. 
 
Termini de presentació de propostes: fins al 4 de novembre de 2019. 
 
 
5.  CRITERIS DE VALORACIÓ I DE SELECCIÓ DELS PROJECTES 

 
Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC, segons els criteris: 
 
 - Qualitat i format de la proposta. 
 - Viabilitat econòmica. Es valorarà favorablement la rebaixa del preu màxim 

establit, sempre que no condicione el format i la qualitat de la proposta 
presentada. 
-Es valorarà favorablement la participació i la interactivitat del públic en 
plató i dels espectadors, tot i que el programa siga gravat.  
- Es valorarà la presència de professionals valencians dins dels equips 
artı́stics i tècnics. 
- Es valorarà que almenys una de les productores i/o els principals caps 
d’equips tinguen experiència en la realització d’aquest tipus de format. 

 
Una vegada estudiades les propostes, es publicarà una adjudicació provisional. La 
contractació estarà condicionada a les negociacions tant econòmiques com de 
continguts entre les empreses productores i l’SAMC.   
 
Burjassot, 15 d’octubre de 2019 
 
 
 
 


