
BASES
FESTIVAL CONFITATS 

EN CURT



1. Finalitat

Òmnium Cultural convoca aquest 
festival amb la finalitat d’estimular la 
producció de continguts audiovisuals 
de qualitat en català, contribuir a la 
seva difusió i ampliar-ne el públic. 

Volem obrir la convocatòria a totes 
les persones creatives que, en aquest 
context difícil i excepcional, han 
decidit documentar l’experiència 
mitjançant la creació audiovisual.

2. Participants

2.1. Podran optar al Festival Confitats 
en Curt totes les produccions originals
enregistrades en llengua catalana 
que s’adeqüin als requeriments 
descrits en 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’admetran 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, publireportatges 
ni clips de promoció musical.

2.4. La temàtica de les obres 
estarà relacionada, directa o 
indirectament, amb l’experiència del 
confinament pel coronavirus. No 
s’acceptaran treballs que transmetin 
valors contraris a la Declaració 
Universal dels Drets Humans.

3. Premis

3.1. Els premis del Festival Confitats 
en Curt són els següents:

• Premi del jurat a la millor peça
 audiovisual. Dotació de 1.000 €.

• Premi del públic a la millor peça 
 audiovisual. Dotació de 500 €.

3.2. Totes les dotacions estaran 
sotmeses a les obligacions 
tributàries corresponents.

3.3. L’organització treballarà per 
aconseguir la màxima difusió 
de les obres seleccionades i 
guanyadores a través de mostres, 
festivals i programació televisiva.

3.4. El premi del jurat entrarà 
automàticament, fora de concurs, 
a la Mostra d’audiovisual en 
català, en la qual es programen 
les obres finalistes dels Premis 
VOC, a més de 30 municipis. 

3.5. Els audiovisuals premiats 
hauran d’incorporar, a partir de la 
data de concessió del premi, el llorer 
acreditatiu del premi. L’organització 
els facilitarà el llorer acreditatiu.

4. FORMAT DE PRESENTACIÓ

4.1. Els audiovisuals que vulguin 
participar en el Festival Confitats 
en Curt hauran d’omplir les 
dades del formulari del web voc.
cat per formalitzar la inscripció:
https://www.voc.cat/confitats 
És obligatori omplir-lo i fer el 
registre per inscriure’s al Festival.

4.2. Qualsevol obra que no 
ofereixi les garanties tècniques 
necessàries per a una bona projecció 
en públic, serà rebutjada.
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5. Jurat i selecció 
dels audiovisuals

5.1. Premi del jurat:
L’adjudicació del premi anirà a 
càrrec d’un jurat de tres membres, 
independent, format per persones 
de reconegut prestigi en l’àmbit 
cinematogràfic 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. Si ho considera oportú, 
podrà declarar el premi desert 
o concedir mencions especials, 
sense dotació econòmica.
Les decisions del jurat es 
prendran per consens 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.

5.2. Premi del públic:
Tots els audiovisuals finalistes es 
podran visualitzar al web dels Premis 
VOC. El públic podrà votar digitalment. 

5.3. Els guanyadors es faran públics 
el mes de setembre de 2020.

6. Festival Confitats en Curt

El Festival Confitats en Curt es 
programarà durant l’estiu de 
2020. Es podran veure al web voc.
cat i, si les condicions sanitàries 
ho permeten, es programaran en 
sessions presencials a tot el territori.

7. Termini de presentació

Les candidatures es podran presentar 
des de la publicació d’aquestes 
bases fins al 30 de juny de 2020.
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8. Drets d’autor i de difusió

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

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

8.3. Els autors de les obres 
seleccionades 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 del Festival 
Confitats en Curt 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 d’audiovisual en català. 

  
• 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 2022.

9. Acceptació de les bases

Presentar-se al concurs suposa 
l’acceptació d’aquestes bases. 
L’organització es reserva el dret de 
resoldre qualsevol eventualitat no 
especificada en aquestes bases de la 
manera que consideri oportuna.

El Responsable del tractament de 
les dades personals que facilitin 
els autors és Òmnium Cultural. La 
finalitat del tractament serà la de 
gestionar els Premis VOC. La base 
legal per al tractament de les dades 
és el consentiment del participant 
prestat mitjançant la seva participació. 



Les dades personals es conservaran 
fins a la finalització dels Premis VOC, 
llevat que se sol·liciti la supressió 
de les dades, i es podran comunicar 
a entitats vinculades a Òmnium 
Cultural per a les mateixes finalitats 
assenyalades anteriorment. Es 
podrà revocar el consentiment i 
sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, 
rectificació, supressió i oposició, 
així com de limitació i portabilitat, 
mitjançant una sol·licitud per correu 
electrònic a dades@omnium.cat. 
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’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades.

Barcelona, abril del 2020
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VOC.CAT
@versiooriginalcatala


