
PREMI CIUTAT DE PALMA DE CURTMETRATGES DE FICCIÓ 20 14 
 
 
Premi 
 
1. El Premi Ciutat de Palma de Curtmetratges de Ficció 2014 està dotat amb 5.000 euros.  
 
2. S’entregarà un premi únic i indivisible. Aquest Premi es regeix pels principis de 

publicitat i concurrència competitiva. 
 
Participació 
 
3. Hi podran participar realitzadors de nacionalitat espanyola o estrangera amb residència a 

Espanya, amb curtmetratges de ficció que hagin estat produïts entre l’1 de novembre de 
2013 i el 29 d’agost de 2014.  

 
4. Cada autor hi pot presentar fins a un màxim de 2 obres. 
 
5. La durada dels curtmetratges no pot superar els 30 minuts, incloent-hi els títols de crèdit.  

  
Queden exclosos d’aquesta convocatòria:  

  
- curtmetratges publicitaris o amb fins comercials  
- muntatges parcials provinents de llargmetratges  
- episodis televisius, incloent-hi pilots de sèries o muntatges provinents d’aquests  

 
6. Les persones participants autoritzen, pel fet d’inscriure-se’n, totes les accions 

promocionals que suposin la projecció total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus 
treballs presentats a concurs, en actes artisticoculturals promoguts per l’Ajuntament de 
Palma de Mallorca i en actes relacionats amb aquest Premi, i la utilització de 
fotogrames de les obres presentades.  

 
7. L’Ajuntament no es fa responsable de l’ús a les obres d’imatges i música sobre les quals 

hi hagi restriccions per drets d’autor o propietat intel·lectual. 
 

8. L’Ajuntament també es reserva el dret d’editar un DVD o un Blu-ray que inclogui les 
obres premiades, només amb finalitats artisticoculturals. 

 
9. Seran rebutjades les obres que difonguin missatges racistes i/o xenòfobs, continguts 

pornogràfics o que atemptin contra els drets fonamentals de les persones.  
 
Format i tramesa de les obres 
 
10. La participació al Premi és gratuïta. 
 
11. Les obres poden ser en qualsevol llengua, però les que no siguin en castellà o català han 

de dur subtítols en alguna d’aquestes dues llengües. 
 

12. A través del web de l’Ajuntament de Palma de Mallorca, www.cultura.palma.es, 
s’informarà sobre com enviar els curts i com inscriure’s al concurs. 

 
13. El termini per a enviar curtmetratges finalitzarà el 29 d’agost de 2014.  



 
14. L’organització desestimarà automàticament les obres que no compleixin els requisits 

i els terminis establerts. 
 

15. Per a consultes us podeu dirigir a l’adreça electrònica premianimacio@a-palma.es o al 
telèfon del Negociat de Cultura: 971723083. 

 
Jurat 

 
16. Un comitè de selecció, format per professionals i/o artistes del medi audiovisual, 

seleccionarà les obres finalistes d’entre totes les presentades. Els films finalistes es 
donaran a conèixer a partir de l’1 de desembre de 2014. 

 
17. El jurat estarà format per un màxim de 5 membres (professionals de reconegut prestigi 

dins l’àmbit de la cinematografia, el sector audiovisual i la cultura). 
 

18. El seu veredicte serà inapel·lable i el Premi podrà ser declarat desert si el jurat ho 
decideix de manera motivada. També es podrà atorgar alguna menció honorífica si es 
considera adient. 

 
Entrega del Premi 
 
19. El Premi s’entregarà durant les Festes de Sant Sebastià del 2015. 

 
20. La/es persona/es guardonada/des es comprometen a ser presents a l’acte d’entrega del 

Premi. L’Ajuntament no es farà càrrec de les despeses per a assistir-hi.  
 

Normativa fiscal 
 
21. El Premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent.  
 
22. La/es persona/es guardonada/des haurà/an de presentar la documentació següent:  

 
a. certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que està al 

corrent pel que fa a les seves obligacions amb la Seguretat Social. 
b. certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acrediti que està al 

corrent pel que fa a les seves obligacions tributàries. 
c. declaració responsable de no estar afectat per cap de les prohibicions establertes als 

apartats 2 i 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

d. si no té residència fiscal a Espanya, certificat expedit per l’autoritat fiscal competent 
del país de què es tracti, acreditatiu de la residència fiscal.  

 
Acceptació i interpretació de les Bases 
 
23. Prendre part al Premi suposa acceptar aquestes Bases.  
 
24. El jurat del Premi té la facultat d’interpretar-les i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit 

d’acord amb la seva finalitat.  
 

25. L’Ajuntament resoldrà qualsevol problema que aquestes Bases no prevegin. 


