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BASES DE PARTICIPACIÓ 2014
40a edició: del 17 al 26 d’octubre de 2014

PARTICIPACIÓ
Hi poden participar tots aquells curtmetratges inèdits al FILMETS Badalona Film Festival.

CONDICIONS TÈCNIQUES
Les obres poden estar rodades en qualsevol format.

Cal enviar les obres en format DVD o ENLLAÇ a través de la teva inscripció online a la web de 
FILMETS per a la preselecció a la secció oficial del Festival.

Si la pel·lícula resulta seleccionada, l’organització en sol·licitarà una còpia en alta qualitat, neta 
i sense subtítols.

La resolució màxima de projecció al Festival és 1920x1080 (1080 p) i la mínima és 1280x720 
(720 p).

Els fitxers de vídeo rebuts per a la projecció han de ser:

Extensió de l’arxiu: el format dels arxius rebuts ha de ser *.mov o *.mp4.• 

Còdec de vídeo: el còdec de vídeo utilitzat ha de ser Apple ProRes 422 o H264/MPEG-4 • 
AVC.

Còdec d’àudio: el còdec d’àudio utilitzat ha de ser AAC o PCM.• 

Resolució en píxels: la resolució màxima ha de ser 1920x1080 (1080 p) i la mínima de • 
1280x720 (720 p).

L’organització es reserva el dret de recodificar els originals per tal d’adaptar-ne la imatge i     
poder garantir-ne la projecció, així com la màxima qualitat possible.

Els arxius s’han d’enviar a filmets@teleb.cat per baixar-los via Webtransfer o Dropbox o es   
poden pujar a l’FTP del Festival.

També es pot enviar una memòria USB o disc dur, que es retornarà.

La copia enviada haurà de ser neta sense subtítols o bé, subtitulada al català o castellà.

Els distribuïdors o les productores també ens poden facilitar l’accés a la seva FTP per tal de 
poder fer la baixada en format original i segons les normes tècniques anteriors.

La durada màxima dels curtmetratges ha de ser de 30 minuts.



CONDICIONS GENERALS
Les còpies inscrites en DVD i els links de les pel·lícules s’incorporaran a la videoteca del             
Festival. Les obres seleccionades a la secció oficial s’emetran en el programa FILMETS,                     
produït per Televisió de Badalona. Els curtmetratges que obtinguin premi dotat amb la Venus de  
Badalona cedeixen els drets d’emissió per a dues projeccions a Televisió de Catalunya, en virtut 
de l’acord que s’ha establert entre el Festival i TVC i pel qual el Canal 33 emetrà una selecció 
de les pel·lícules guanyadores. La participació al Festival, i per tant, l’acceptació de les bases, 
implica aquesta cessió de drets d’emissió sense que calgui cap altre requisit. 

L’organització es reserva el dret d’utilització parcial o total dels curtmetratges de la secció           
oficial, sempre sense cap finalitat comercial ni lucrativa, per a la promoció o difusió del Festival. El       
Festival es reserva el dret de publicar un tràiler o un màxim de 30 segons de cada curtmetratge de la 
secció oficial al web i a les xarxes socials amb l’autorització prèvia dels productors o distribuïdors. 

Per a la publicació del catàleg oficial s’han d’enviar per correu electrònic un mínim de dues       
fotografies de màxima resolució i es pot presentar qualsevol altra documentació que es 
consideri d’interès. Si les pel·lícules no estan doblades o subtitulades al català o castellà, cal 
lliurar per correu electrònic els diàlegs en anglès per a la seva traducció i subtitulació al català.

El Comitè Organitzador pot resoldre qualsevol qüestió no prevista a les bases. Les seves            
decisions seran inapel·lables.

PROJECCIONS
Del 17 al 26 d’octubre de 2014 al Teatre Zorrilla i a la resta de seus del Festival.

PREMIS
Venus de Badalona i 2.000 euros – Premi a la millor pel·lícula

Venus de Badalona i 1.000 euros – Premi especial del Jurat

Venus de Badalona i 750 euros – Premi del públic

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor pel·lícula de ficció

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor pel·lícula d’animació

Venus de Badalona i 750 euros – Premi al millor documental

Venus de Badalona i 750 euros – Premi al millor clip musical

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor producció espanyola

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor producció catalana

Venus de Badalona i 750 euros – Premi als drets humans

Venus de Badalona i 750 euros – Premi al millor curtmetratge produït a Badalona

Venus de Badalona i 750 euros – Premi al millor diàleg

Venus de Badalona i 750 euros – Premi a la millor fotografia

Venus de Badalona i 500 euros – Premi a la millor producció europea

Venus de Badalona – Premi a les millors interpretacions masculina i femenina

Venus de Badalona – Premi a la millor música original
Venus de Badalona – Premi al millor curtmetratge emès al programa FILMETS de la                           
temporada

Premi Marvin&Wayne, valorat en 600 euros, per la distribució d’un curtmetratge a 50 festivals 
internacionals.

L’import dels premis en metàl·lic està supeditat a l’aplicació dels impostos corresponents en 
cada cas. El Jurat Oficial Internacional i el Comitè Organitzador podran atorgar els premis        
especials que considerin oportuns no previstos a les bases.

La participació al Festival suposa l’acceptació total de les bases.



JURATS
El Comitè Organitzador nomenarà els membres del Jurat Oficial Internacional (format per     
persones vinculades al món del cinema, a l’audiovisual i a la cultura). Prèviament, un jurat de 
selecció visionarà i seleccionarà el material presentat.
El Jurat Oficial valorarà una selecció de les pel·lícules nominades i finalistes dels gèneres de 
ficció, animació i documental.
Altres jurats especialitzats i el vot del públic atorgaran la resta de premis.

IV Mercat del curtmetratge internacional – Del 20 al 24 d’octubre de 2014

Totes les pel·lícules de la secció oficial participen automàticament al Mercat, on els                                
professionals del sector, prèviament acreditats, poden visionar-les en les cabines de visionat.

INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta i s’ha de fer online a la pàgina web: www.festivalfilmets.cat.

Les pel·lícules s’han d’enviar abans del 30 de maig a:

FILMETS Badalona Film Festival
C/ Sant Agustí, 11
08915 – Badalona (Barcelona)
ESPANYA
Telèfon +34 93 497 40 00 Fax +34 93 497 40 02
filmets@teleb.cat

El Festival facilitarà als guanyadors i als professionals convidats dues nits d’hotel i Tickets 
Restaurant, així com el transport d’anada i tornada de l’aeroport de Barcelona a l’hotel. L’organització 
assessorarà els participants que vulguin assistir al Festival amb preus i serveis especials.

NO S’ACCEPTEN PEL·LÍCULES PRODUÏDES ABANS DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2012.

Les dades que ens facilitareu s’inclouran a les bases de dades de Badalona Comunicació, 
SA. La finalitat de la recollida i tractament de les dades és la gestió del FILMETS BADALONA 
FILM FESTIVAL. També es podran tractar amb la finalitat de promoció, publicitat i activitats                   
anàlogues. La participació en el Festival implica el consentiment exprés en aquest sentit. Teniu 
el dret de consultar, accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com a oposar-vos que es tractin 
amb les finalitats per a les quals s’ha creat el fitxer. Badalona Comunicació, SA és responsable 
d’exercitar qualsevol dels drets que se us reconeixen, i podeu dirigir un escrit certificat a Badalona           
Comunicació, SA, amb domicili social al carrer Sant Agustí, 11, 08915, BADALONA, Barcelona.

!


