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BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA 2023 

L’Associació Antic Gremi de Revenedors, 1447 convoca el Premi Seqüència 2023, amb 

l’objectiu de promoure la creació audiovisual a Catalunya, sota les bases següents: 

1. PARTICIPANTS

1.1 Podrà optar-hi qualsevol persona a títol individual o col·lectiu que presenti un vídeo 

d’acord amb aquestes bases. Aquelles persones que siguin menors d'edat en el moment 

de la inscripció hauran de comptar amb l'autorització del seu pare, mare o tutor legal, 

havent d'indicar les dades d'aquests en la fitxa d'inscripció. 

2. REQUISITS DELS VÍDEOS A CONCURS

2.1 Els vídeos presentats podran ser gravats amb qualsevol dispositiu d'enregistrament: 

càmera de telèfon mòbil, càmera fotogràfica digital, càmera d'acció, tauleta, càmera de 

vídeo, etc., podent ser editades amb eines externes. 

2.2 Els vídeos hauran de ser inèdits i originals. Cada curtmetratge presentat a concurs 

haurà de tenir títol. En el cas que el vídeo no estigui gravat en català haurà d'estar 

subtitulat en aquest idioma. Si apareix text, aquest també haurà de ser en català. 

2.3 S'estableixen dues categories de concurs: 

I. Els vídeos hauran de tenir una durada màxima d’1 minut, inclosos els títols de

crèdit si n'hi hagués, i gravats en la màxima resolució i qualitat possibles.

El format d'arxiu haurà de ser MP4.

II. Els vídeos hauran de tenir una durada màxima de 8 minuts, inclosos els títols de

crèdit si n'hi hagués, i gravats en la màxima resolució i qualitat possibles.

El format d'arxiu haurà de ser MP4.

2.4 Cada concursant pot presentar un màxim d'un vídeo a cada categoria. El tema sobre el 

que ha de versar el vídeo és la PERSISTÈNCIA . Podran presentar-se treballs tant de 

ficció com d'animació. 

3. INSCRIPCIÓ

3.1 El termini d'inscripció i presentació d’originals començarà el dia 24 de gener de 2023 i 

acabarà el 7 d'abril de 2023 a les 12 del migdia. 

3.2 La inscripció s'efectuarà a través del web www.revenedors.cat a l'espai habilitat a tal 

efecte, emplenant en línia el formulari d'inscripció i enviant el curtmetratge per 

http://www.revenedors.cat/
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correu electrònic a sequencia@revenedors.cat dins els terminis indicats. En cas que 

el curt a presentar superi els 20 MB i no es desitgi comprimir, aquest haurà de ser enviat 

a través de WeTransfer  a l'adreça: sequencia@revenedors.cat.  

3.3 És necessari emplenar una sol·licitud per cada curt presentat. Si el curt ha estat realitzat 

per diversos autors, haurà de figurar un d'ells en la sol·licitud d'inscripció i s'haurà 

d'indicar el nom, data de naixement i DNI de la resta d'autors del curt en l'apartat de 

coautors. 

3.4 Els participants declararan acceptar el tractament de les dades personals necessàries 

per a la gestió del concurs. L'Organització no es responsabilitza de les conseqüències 

derivades d'aquest fet, admetent exclusivament les inscripcions realitzades a través del 

formulari de la web del concurs. 

 

4. PREMIS 

4.1 La convocatòria contempla els següents premis: 

1) Premi de 1.500 euros al millor curt presentat en la categoria de menys d’1 minut i 

amb el tema PERSISTÈNCIA. 

2) Premi de 1.500 euros al millor curt presentat en la categoria de menys de 8 minuts 

i amb el tema PERSISTÈNCIA. 

3) Premi de 500 euros al millor curt triat pel públic. 

4.2 Els premis no podran ser acumulatius. El premi és únic independentment del nombre 

d'autors del curt. 

4.3 Els premis poden quedar deserts si el jurat així ho decideix fonamentat en criteris de 

número i qualitat de les obres. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

4.4 Els premis econòmics estaran subjectes a la corresponent retenció sobre la Renda de les 

Persones Físiques i es pagaran per transferència al compte bancari que aporti cada 

persona premiada mitjançant el formulari d’inscripció. 

 

5. JURAT 

5.1 Un jurat, constituït a aquest efecte i presidit pel President de l’entitat, valorarà les obres 

a concurs. Exercirà la funció de secretaria una persona triada entre ells. 

5.2 Públic participant. A través del web del concurs qualsevol persona podrà inscriure’s en 

qualitat de públic per a votar les candidatures presentades per a atorgar el premi del 

públic. 

 

6. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS 

Totes les obres rebudes que s'ajustin a les Bases d'aquesta convocatòria i compleixin uns 

requisits mínims de qualitat i condicions tècniques, passaran a la fase de concurs que tindrà 

les següents fases: 
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6.1 Entre 08-04-2023 i 17-05-2023 el jurat visionarà tots els vídeos admesos i emetrà la 

seva decisió, adjudicant els premis establerts a excepció del Premi del Públic. 

6.2 Les persones proposades a premi pel jurat hauran d'acreditar totes les dades facilitades 

en la inscripció en el concurs amb caràcter previ a l'adopció de l'acord de ratificació del 

veredicte. 

6.3 El veredicte del jurat i del públic, es notificaran a l’acte públic que tindrà lloc el 18 

de maig de 2023 al Cinema Maldà de Barcelona. 

7. DRETS I DEURES DELS PARTICIPANTS

7.1 En cap cas s'acceptaran a concurs curts que no respectin els drets humans o els valors

democràtics, o que tinguin continguts ofensius o irrespectuosos cap a persones o 

col·lectius. 

7.2 Els concursants es responsabilitzen que no existeixin drets a tercers per l'ús de peces 

musicals en les obres presentades, ni cap reclamació per drets d'imatge de les persones 

que apareguin en elles, així com que els curts presentats no estiguin sotmesos a cap 

reclamació legal i es trobin dins del que s'estableix per la llei de propietat intel·lectual, 

eximint a l'Organització de qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas que s'utilitzi una 

pista d'àudio amb l'enregistrament d'un so que sigui propietat d'una companyia 

discogràfica sense el seu permís, és possible que, per motius legals, la reproducció del 

curt en la web sigui sense so. 

7.3 Els autors de les obres cedeixen a l'Organització del concurs els drets d'explotació 

d'aquestes, consistents en la reproducció i exhibició del vídeo dins del marc general 

d'aquest concurs, en qualsevol de les seves edicions, així com per a fins de publicitat o 

promoció d'aquest, els quals s'exercitaran sempre amb el reconeixement de la seva 

condició d'autor, excepte manifestació en contra. 

7.4 Qualsevol eventualitat imprevista sorgida en relació amb el desenvolupament del 

concurs de cinema no contemplada de manera expressa en aquestes bases, serà resolta 

d'acord amb el criteri de l'organització. Així mateix, l'organització no es fa responsable 

de la dolenta o cap recepció dels materials. 

7.5 La participació en aquest Concurs suposa l'acceptació plena de les seves bases. 

Convoca: Associació Antic Gremi Revenedors, 1447 

Plaça del Pi, 3, 1r. 08002 BARCELONA 

Correu electrònic: sequencia@revenedors.cat  

Telèfon: 93 412 59 41 
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