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CRIDA ESPECÍFICA DESTINADA A CREADORS I CREADORES PER A 
DESENVOLUPAMENT DE SÈRIES/MINISÈRIES DE FICCIÓ 2022  

 

1. FINALITAT 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC), se-
guint el seu objectiu de fomentar la producció de continguts audiovisuals, fa una crida als 
creadors i creadores del sector audiovisual perquè presenten les seues propostes de pro-
jectes de desenvolupament de sèries i minisèries de ficció. 
 
2. CONDICIONS PROJECTES 
Els projectes han de complir els segu ents requisits: 

 Projectes de se rie i minise ries de ficcio  d’entre 2 capí tols i un ma xim de 8 capí tols . 

 La durada de cada capí tol ha de ser d’un mí nim de 25 minuts fins un ma xim de 90 
minuts. 

 No existe ncia d’acords previs amb empreses productores i altres operadors o enti-
tats que puguen suposar una limitacio  en l’adquisicio  exclusiva dels drets per part 
de l’SAMC. 

 Els projectes han de ser creats i desenvolupats amb l’objectiu de facilitar la copro-
duccio  entre diferents operadors, plataformes i productores d’a mbit nacional i/o in-
ternacional. 

 
3. CRITERIS DE VALORACIÓ 
Les propostes seran estudiades i valorades per l’SAMC mitjançant una Comissio  especial 
d’avaluacio  en la que hi participaran membres i responsables de diferents departaments 
d’A  Punt tot i que es reserva l’opcio  de comptar amb informes externs d’especialistes per 
avaluar la qualitat i viabilitat dels projectes. 
 
Aquesta valoracio  es realitzara  segons els criteris segu ents:  

 Qualitat de la proposta.  

 Originalitat i adequacio  als valors de la cadena. 

 Possibilitats de coproduccio  del projecte. 

 Presentacio  completa i acurada de la documentacio  i elements del projecte requerits 
en estes bases. 

 Trajecto ria i experie ncia dels creadors i/o creadores que duran a terme el projecte. 

 
4. DOCUMENTACIÓ DELS PROJECTES 

1. Formulari de registre emplenat correctament, sense modificar-ne el format. 
2. Sinopsi curta (5 lí nies) en document editable i en valencia . 
3. Sinopsi llarga (una pa gina) en document editable i en valencia . 
4. Lí nies argumental de la temporada (15 pa gines ma xim) 
5. Descripcio  dels personatges (5 pa gines ma xim). 
6. Historial i/o experie ncia del creador en se ries de ficcio . 

 
NOTES:  
Cal lliurar cadascun dels documents en arxius separats. Cada document ha de portar el nu -
mero i el nom de l'í tem que s'indica en la relacio  de la documentacio  requerida. 
S’acceptaran un ma xim de dos propostes de desenvolupament per creador/creadora. 
  



 
 

Societat Ano nima de Mitjans de Comunicacio  de la Comunitat Valenciana 
 
 
5.  LLIURAMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
Les propostes es podran lliurar de dues maneres: 
 

 Per correu postal o missatger: ctra. del Polí gon d’acce s a Ademu s, s/n, 46100, Bur-
jassot, Vale ncia. 

 Per correu electro nic: ficcio@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 refere ncia 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 electro nic citat me s amunt. 
Sense la verificacio  de registre per part de l’SAMC, no es considerara  lliurat el projecte 
perque  el valore la comissio . El termini de presentacio  de propostes acabara  el dia 10 de 
juny de 2022 a les 15:00 hores. 
 
6.  SELECCIÓ DELS PROJECTES 
L’SAMC estudiara  i valorara  les propostes i es publicara  una adjudicacio  provisional amb la 
seleccio  d’un ma xim de 5 projectes sense perjuí  que puga quedar la convocato ria deserta si 
cap dels projectes tinguera la suficient valoracio . 
Cada projecte seleccionat rebra  12.000€ per al desenvolupament de la se rie o minise rie, de 
manera que a la seua finalitzacio , haurien de lliurar a l’SAMC: 
 

 Sinopsi. 
 Bí blia de personatges. 
 Arc drama tic de temporada amb descripcio  de trames i subtrames. 
 2 guions dialogats (en se ries de durada de 25 minuts per capí tol) o 1 guio  dialogat 

(en el cas de les de durada de 50 minuts o superior). Fins el ma xim de 3 versions. 
 

La contractacio  estara  condicionada a l’acord definitiu entre els creadors/res i l’SAMC sobre 
les condicions dels projecte, inclosos els terminis d’escriptura i lliurament. 
L’SAMC adquirira  en exclusiva els drets del projecte per un perí ode de 18 mesos a partir del 
lliurament i validacio  del desenvolupament i es reservara  l’opcio  de negociacions de 
coproduccio  i/o altres tipus de col·laboracions amb altres cadenes i/o operadors. 
 
Burjassot, 11 de maig de 2022 
 
 

Alfred Costa Folgado 
 
 
 
 
 

Director general de la Societat Ano nima de Mitjans de Comunicacio  (SAMC) 
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