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1. Entitat organitzadora 
i finalitat

Òmnium Cultural, amb domi-
cili social al c. Diputació, 276, 
pral., 08009 de Barcelona, 
amb CIF G08310070 i inscri-
ta al Registre d’Associacions 
i Fundacions de la Generali-
tat de Catalunya amb el núm. 
988, convoca els Premis VOC,  
convoca aquests premis amb 
la finalitat d’estimular la pro-
ducció de continguts audio-
visuals de qualitat en català, 
contribuir a la seva difusió i 
ampliar-ne el públic.

2. Participants

2.1. Podran optar als Premis VOC totes 
les produccions originals enregistrades 
en llengua catalana que s’adeqüin a al-
guna de les categories descrites més 
endavant i compleixin aquestes bases.

2.2. Les obres hauran de ser realitzades 
en versió original en català (VOC). Això 
implica que la major part dels diàlegs, 
veus en off i retolacions originals han 
de ser en llengua catalana. No s’adme-
tran treballs fets majoritàriament en 
una altra llengua ni doblats o subtitulats 
en català.

2.3. Les obres presentades podran ser 
de ficció o no-ficció en qualsevol dels 
seus gèneres o subgèneres (incloent-hi 
l’animació i els gèneres experimentals). 
No s’admetran espots publicitaris, publi-
reportatges ni clips de promoció musical.

2.4. La temàtica de les obres és lliure, 
però no s’acceptaran treballs que trans-
metin valors contraris a la Declaració 
Universal dels Drets Humans.

2.5. Les produccions presentades en 
l’edició de 2019 hauran d’haver estat 
fetes entre l’1 de gener de 2017 i el 30 
de setembre de 2019. 

3. Categories i premis

3.1. Hi ha tres categories:

A. Curtmetratges de ficció: 
Produccions audiovisuals de ficció 
d’una durada inferior a 30 minuts 
(crèdits inclosos).

Premi del jurat al millor curtmetratge 
de ficció. Dotació de 4.000 €:

- 2.500 € es lliuraran en el moment de la 
proclamació dels premis.

- 1.500 € es lliuraran quan el guanyador 
acrediti que està treballant en un nou 
projecte audiovisual en llengua catala-
na, abans que hagi passat un any (gener 
de 2021).

Per acreditar-ho caldrà presentar la 
fitxa tècnica, el guió i un teaser o capítol 
pilot del nou projecte. No poden ser mi-
crometratges.

Premi del públic al millor curtmetrat-
ge de ficció. Dotació de 1.000 €.

Les votacions del públic es faran durant 
la MOSTRA D’AUDIOVISUAL EN CATALÀ 
que tindrà lloc a diverses poblacions el 
mes de febrer de 2020. 



B. Curtmetratges documentals:    
Produccions audiovisuals de no-ficció 
d’una durada màxima de 30 minuts 
(crèdits inclosos).

Premi del jurat al millor curtmetratge 
documental. Dotació de 4.000 €:

- 2.500 € es lliuraran en el moment de la 
proclamació dels premis.

- 1.500 € es lliuraran quan el guanyador 
acrediti que està treballant en un nou 
projecte audiovisual en llengua catala-
na, abans que hagi passat un any 
(febrer de 2021).

Per acreditar-ho caldrà presentar la fitxa 
tècnica, el guió i un teaser o capítol pi-
lot del nou projecte.

Premi del públic al millor curtmetratge 
documental. Dotació de 1.000 €.

Les votacions del públic es faran du-
rant la MOSTRA D’AUDIOVISUAL EN 
CATALÀ que tindrà lloc a diverses po-
blacions febrer de 2020.

C. Sala Oberta: 
Sala Oberta substitueix a l’anterior cat-
egoria de websèries, videoblogs i nous 
formats web. La Sala Oberta és una 
convocatòria oberta de projectes au-
diovisuals: es poden presentar projectes 
interactius, transmèdia, websèries i al-
tres formats que no encaixin dins de les 
categories de curtmetratges de ficció i 
curtmetratges documentals. 

Un comitè de selecció escollirà 5 
propostes finalistes, que seran con-
vocades a la Sala Oberta, una jornada 
de presentació de projectes per part de 
dues persones responsables de cada 
projecte al voltant d’una taula rodo-
na compartida amb professionals del 
sector audiovisual. La durada de cada 
presentació serà de 7 minuts. El torn 
de preguntes per part dels professionals 

començarà després de totes les pre-
sentacions, i tindrà una durada de 
10 minuts per projecte. 

La presentació serà pública. El públic 
assistent podrà votar la millor proposta 
en finalitzar la taula rodona. Es dispo-
sarà d’una bústia per emetre el vot. El 
recompte de vots determinarà el Premi 
del públic Sala Oberta.

Es valoraran, especialment, les propos-
tes visuals amb capacitat de generar 
nous imaginaris a partir dels indicadors 
següents: 
La innovació 
La hibridació de llenguatges 
La coherència entre format i contingut
La qualitat de les propostes visuals 

Es poden presentar projectes indepen-
dentment que estiguin en preproduc-
ció, producció o postproducció.

QUÈ CAL PRESENTAR?
 • Document breu explicatiu 
  del projecte (2 fulls en format pdf).
 • Tipologia del projecte.
 • Equip artístic i tècnic.
 • Estat del projecte.
 • Nom, cognoms, correu electrònic,  
  telèfon, adreça postal de les persones 
  que presenten el projecte.
 • Teaser del projecte 
  (3 minuts com a màxim).

Els projectes finalistes seran comuni-
cats al web voc.cat el mes de desembre 
de 2019. Es publicarà la notícia al canal 
d’Instagram del VOC
www.instagram.com/versiooriginal-
catala/.

La Sala Oberta de presentació de project-
es es realitzarà el mes de gener de 2020. 
El projecte premiat es comunicarà al web 
voc.cat i al canal d’Instagram del VOC.
El projecte finalitzat s’haurà d’estrenar, 
com a molt tard, el gener de 2021 en el 
marc del VOC.



El projecte premiat serà apadrinat per 
una persona professional del sector 
proposada pel VOC. La funció d’aquesta 
figura serà la d’acompanyament, asses-
sorament i col·laboració i vetllarà per 
aconseguir els objectius del projecte.

Premi Sala oberta. Dotació de 1.800 € 
(destinats a la finalització del projecte) i 
acompanyament d’un Padrí de projectes.
Premi del públic Sala oberta.

3.2. Totes les dotacions estaran sot-
meses a les obligacions tributàries cor-
responents.

3.3. L’organització treballarà per aconse-
guir la màxima difusió de les obres se-
leccionades i guanyadores a través de 
mostres, festivals i programació televisiva.

4. Metodologia

4.1. L’organització crearà un comitè de 
selecció que escollirà les obres finalistes 
entre tots els treballs rebuts. Totes les 
obres finalistes optaran automàticament 
al premi del públic de la categoria correspo-
nent. En el cas dels curtmetratges de ficció 
i dels curtmetratges documentals, també 
optaran al premi del jurat.

4.2. Premi del jurat (curtmetratges de ficció 
i curtmetratges documentals):
El jurat estarà format per cinc persones 
de reconegut prestigi en l’àmbit cine-
matogràfic o en altres àmbits culturals, i els 
seus membres seran escollits per la Junta 
Directiva d’Òmnium Cultural.
El jurat només podrà concedir un premi per 
a cada categoria. Si ho considera oportú, 
podrà declarar premis deserts o con-
cedir mencions especials, sense dotació 
econòmica.
Les decisions del jurat es prendran per con-
sens o, si no és possible, per majoria simple.
Les deliberacions del jurat són secretes i la 
seva decisió serà inapel·lable, sempre que 
s’ajusti al que estableixen aquestes bases.

4.3. Premi del públic (curtmetratges de 
ficció i curtmetratges documentals):
Tots els curtmetratges de ficció i curt-
metratges documentals finalistes seran 
projectats a la Mostra VOC, que tindrà 
lloc el mes de febrer de 2020 a diverses 
poblacions catalanes.
El públic podrà votar en el transcurs de 
la Mostra.

4.4. Els guanyadors de les categories de 
curtmetratge de ficció i curtmetratge 
documental es faran públics un cop 
acabada la Mostra.

4.5. Premi Sala Oberta
El públic podrà votar les propostes 
presentades a la Sala Oberta un cop 
finalitzada la taula rodona de presenta-
cions. Tant el Premi Sala Oberta com el 
Premi del públic es comunicarà a l’acte 
de lliurament de premis de la 4a edició 
del VOC un cop finalitzada la Mostra.



5. Format de presentació

5.1. Els curtmetratges de ficció i els curt-
metratges documentals que vulguin 
optar als premis VOC s’hauran de pen-
jar, de manera privada, a les següents 
plataformes en línia (sense cost):
Vimeo: s’ha de penjar el curt de mane-
ra privada. L’enllaç s’enviarà mitjançant 
el formulari d’inscripció que apareix en 
l’apartat 5.2, amb les dades per poder-hi 
accedir. 
Festhome: s’ha de penjar el curt a la 
plataforma i omplir les dades correspo-
nents.

5.2. Tots els participants hauran d’om-
plir les dades d’aquest formulari per for-
malitzar la inscripció: 
https://voc.cat/inscripcions
És obligatori omplir-lo i fer el registre 
per inscriure’s al VOC.

5.3. Qualsevol obra que no ofereixi les 
garanties tècniques necessàries per a 
una bona projecció en públic serà re-
butjada.

6. Termini de presentació

Les candidatures es podran presentar 
des de la publicació d’aquestes bases 
fins al 30 de setembre de 2019.

7. Drets d’autor i de difusió

7.1. Els autors de les obres presentades 
mantindran, en tot moment, els drets 
que els corresponen segons la Llei de 
propietat intel·lectual.

7.2. Els autors es responsabilitzaran de 
possibles reclamacions de drets per 
part de tercers en relació amb les seves 
obres.

7.3. Els autors de les obres selecciona-
des hauran de donar permís per escrit 
a Òmnium Cultural per tal que l’entitat 
pugui:
 
 • Utilitzar 1 minut de l’obra per a ús   
  promocional dels Premis i la Mostra 
  en el cas que no hi hagi un tràiler 
  promocional.

 • Projectar l’obra en diferents cinemes o   
  sales d’exhibició en el marc de la Mostra.

 • Exhibir l’obra en edicions posteriors 
  del projecte o en altres activitats 
  organitzades per Òmnium Cultural que  
  persegueixin les finalitats expressades  
  en el punt 1 d’aquestes bases, fins al   
  febrer de 2021.

8. Acceptació de les bases

Presentar-se al concurs suposa l’ac-
ceptació d’aquestes bases. L’or-
ganització es reserva el dret de resoldre 
qualsevol eventualitat no especifica-
da en aquestes bases de la manera que 
consideri oportuna.

9. Protecció de dades

El Responsable del tractament de les 
dades personals que facilitin els partic-
ipants serà Òmnium Cultural. La final-
itat del tractament serà la de gestionar 
els Premis VOC, així com enviar al par-
ticipant comunicacions informatives 
sobre les activitats dels Premis i d’Òm-
nium Cultural. La legitimació per al 
tractament de les dades és el consenti-
ment del participant prestat mitjançant 
l’acceptació de les Bases Legals.

Les dades personals es conservaran per 
poder continuar enviant les comunica-
cions informatives llevat que es sol·liciti 



la supressió de les dades i es podran co-
municar a entitats vinculades a Òmni-
um Cultural per a les mateixes finalitats 
assenyalades anteriorment.

Es podrà revocar el consentiment i 
sol·licitar l’exercici dels drets d’ac-
cés, rectificació, supressió i oposició, 
així com de limitació i portabilitat, 
mitjançant una sol·licitud per correu 
electrònic a dades@omnium.cat (ref. 
“Premis VOC”). En el supòsit que no 
s’obtingui una resposta satisfactòria i 
es desitgi formular una reclamació o 
obtenir més informació de qualsevol 
d’aquests drets, pot acudir-se a l’Agèn-
cia Espanyola de Protecció de Dades 
(www.aepd.es).

Barcelona, maig del 2019
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