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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
ASUNTO: BASES DEL CONCURSO DE CORTOMETRAJES “VISIONA
´T O IMAGINA´T” 2018”
Es decisión de este equipo de gobierno convocar el concurso de cortometrajes
“VISIONA´T O IMAGINA´T”, con el fin de promover la cultura a través de las nuevas
tecnologías, involucrar a los jóvenes en la vida social, cultural y económica de su
pueblo, todo ello sin perder de vista el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.

PRIMERO: Aprobar las bases del concurso de cortometrajes Visiona´t o
Imagina´t, 2018, de conformidad con el siguiente tenor literal:
CONCURS DE CURTS VISIONA’T O IMAGINA’T VILA DE BIAR

1. PARTICIPANTS.
Podran participar totes les persones nascudes o residents a Espanya, amb edats
compreses entre els 12 i els 99 anys, totes dues inclusivament, a data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
2. CONDICIONS GENERALS.

DECRETO

Els treballs que es presenten han de ser originals, i propietat de l'autor o
l’autora i produïdes íntegrament durant els anys 2017-2018. La tècnica d'execució és
lliure. El format original de filmació és lliure.
No seran admesos a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la
violència, la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social.
Totes les obres s'han de basar obligatòriament en un dels temes proposats:
·La Diversitat.
Els treballs han de tenir una durada màxima de 5 minuts (inclosos capçalera i
títols de crèdit).
S'admetran més d'un curtmetratge per autor/-s o autora/-es.
La llengua vehicular dels curts serà el valencià.
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Por todo lo cual, RESUELVE:
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3. PREMIS.
S'atorgaran els següents premis i dotacions:

A aquestes quantitats se'ls aplicarà les retencions tributàries que corresponguen
legalment.
Els treballs premiats seran cedits pels seus autors/as a l'Ajuntament de Biar, qui
es reserva el dret de divulgar-los o difondre'ls públicament i reproduir-los, en part o
íntegrament, sense que per açò, els autors o les autores, als qui se'ls reconeix la
propietat intel·lectual dels seus treballs, reporten dret algun. La participació en aquest
concurs implica aquesta cessió, sense necessitat d'autorització posterior.
4. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ.
El termini d'inscripció començarà des de la publicació de les bases del concurs
i finalitzarà el dia 29 de juliol de 2018, tots dos inclusivament.
El tràmit detallat de la convocatòria serà publicat en la web municipal (www.biar.es)
Les persones interessades a participar en aquest concurs hauran d'enviar l’obra
mitjançant algun sistema d’enviament d'arxius en línia (Wetransfer, Yousendit,
Dropbox…) al correu cultura@biar.es . Els format dels arxius pot ser mp4 o .mov o
.avi. etc. A més a més al correu hauran d’indicar :
En l'assumpte del correu electrònic:
CONCURS DE CURTMETRATGES 2018 – TÍTOL DEL CURTMETRATGE
En el cos del correu electrònic:

DECRETO

En cas que el premi corresponga a un curt amb més d'un autor o autora, es
repartirà proporcionalment entre els autors o autores. Igualment, si el Premi Visiona’t
recau en un Curtmetratge amb autoria compresa entre els 12 i els 18 anys, el Premi
Jovent quedarà desert.
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Un mateix curtmetratge no podrà obtenir més d'un premi, excepte el Premi
d'Igualtat que serà compatible amb qualsevol altre premi.

Número: 2018-0407 Fecha: 05/07/2018

 -Gran Premi VISIONA´T de Biar, al millor curtmetratge: dotat amb 500 €
 -Premi #BiarCultural, al segon millor curtmetratge: Dotat amb 250 €
 -Premi JOVENT, al millor curtmetratge d’autoria compresa entre els 12 i
els 18 anys 200 €
 -Premi ACTUA: A la millor interpretació, dotat amb 150 €
 -Premi IGUALTAT: al millor curt en defensa de la igualtat 100 €.
 -Premi del Públic: Sense dotació econòmica.
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- Títol complet del curtmetratge indicant si fóra el cas (un o varis):
Documents adjunts:
- PDF adjunt amb les dades de contacte.
No s'admetrà la recepció de documents en arxius comprimits.

Després de la recepció del correu electrònic per a participar en el present
concurs, es remetrà a les persones interessades un correu de contestació que acreditarà
únicament la data de recepció de la seua sol·licitud, sense que aquesta contestació
acredite la correcta presentació de la mateixa.

El Jurat estarà presidit pel Regidor Delegat de Cultura i estarà format per la
Regidora delegada de joventu;, per una persona amb coneixement tècnics en imatge;
per una persona representant del Consell de Cultura; per una representant de
l’Associació de dones de Biar i per una persona representant l'IES de Biar designada
per la Direcció del Centre.

DECRETO

5. JURAT.
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En el cas que una persona presente dos o més curtmetratges, amb la mateixa
autoria, caldrà que s’envien de forma individualitzada (1 correu electrònic per a cada
curtmetratge).

El veredicte del Jurat, en tot cas, contindrà pronunciament exprés sobre el
nombre de treballs presentats. Així com, una relació de tots els que no s'ajusten als
requisits tècnics (dels quals no procedirà la seua valoració per part del Jurat).
La llista de curts admesos es publicarà a les webs: www.biar.es, i
https://www.facebook.com/RegidoriaCulturaBiar/ i es comunicarà als i les participants
per correu electrònic a partir del dia 1 d’agost de 2018.
El Jurat igualment fallarà la concessió dels premis previstos en aquesta
convocatòria, així com, si escau, la declaració del resultat desert de qualsevol dels
premis del concurs per considerar insuficient la qualitat dels treballs presentats. El
veredicte del Jurat serà inapel·lable i s'elevarà com a proposta perquè l'òrgan
municipal competent resolga els concursos convocats.
El veredicte del Jurat es farà públic en l'acte de clausura del Festival Visiona´t,
que tindrà lloc el dia 10 d’agost de 2018.
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D'entre els i les membres del Jurat un o una haurà d'exercir les funcions de
Secretari o Secretària.
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Així mateix, a les persones premiades se'ls comunicarà per correu electrònic i/o
telefònicament el dia, lloc i hora de l'acte de lliurament de premis, així com la
documentació que han d'aportar per a poder tramitar el pagament del premi, en tot cas
hauran de presentar declaració responsable atorgada davant una autoritat
administrativa o notari públic de no estar culpable en cap de les causes que impedeixen
ser beneficiari de la subvenció, regulades en l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2013,
General de Subvencions.

Els curts finalistes s'exhibiran dins del Festival Visiona´t, que se celebrarà el
dia 10 d’agost de 2018.

Per a l'adjudicació dels premis, el Jurat tindrà en compte el curtmetratge en el
seu conjunt, valorant la direcció, el guió, la interpretació, el vestuari, els decorats,
l'ambientació musical, així com la qualitat de la llum i el so.
Per a atorgar el premi a la Igualtat, el Jurat tindrà en compte els següents
criteris:
- Que el curtmetratge descriga, o tinga en compte, de forma més o menys
explícita, les desigualtats existents entre dones i homes, respecte del tema del que
tracte.

DECRETO

6. CRITERIS DE VALORACIÓ.
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En cas de la seua no assistència a l'acte de lliurament de premis sense causa
justificada, el premi quedarà desert.

- Que el curtmetratge pose en valor rols tradicionals assignats culturalment al
sexe femení i invisibilitzats pel pes de la cultura patriarcal.”
SEGUNDO. Publicar las presentes bases en el BOP de Alicante así como en la
página web municipal.

EL ALCALDE
Fdo: Julio L. Sanjuán Martínez

LA SECRETARIA
Fdo. Soledad Megías Roca

DOCUMENTO FIRMADO Y FECHADO ELECTRÓNICAMENTE
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- Que el curtmetratge destaque, a través dels seus personatges, o del seu relat,
l'exercici per part de dones i/o homes, de rols culturalment assignats a l'altre sexe.

