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BASES DEL 20è FESTIVAL DE CINE DE SANT JOAN D’ALACANT 

El Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant, organitzat per l'Associació Cultural            
Audiovisual Viridiana i promogut per l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan          
d’Alacant, convoca en col·laboració amb altres entitats públiques i privades, les           
bases de participació per optar als premis de la 20ena edició, a celebrar del 9 al 16                 
de maig de 2020. 

CONDICIONS 

Podran prendre part cineastes de nacionalitat espanyola o amb residència a           
Espanya, i encara que la temàtica és lliure, no participaran obres amb caràcter             
turístic o publicitari, series televisives o videoclips. 

● Les obres han d'estar produïdes i estrenades amb posterioritat al 1er de            
gener de 2019. L'organització del festival podrà sol·licitar que es provi la 
data i el lloc d'una estrena per comprovar que la pel·lícula compleix aquesta             
condició.  

● No s’admetran obres inscrites en anteriors edicions del festival.   
● La duració màxima de les pel·lícules no excedirà dels 30 minuts, amb els             

crèdits no necessàriament inclosos. 
● Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres. 

INSCRIPCIÓ 

L'obertura de convocatòria comença el 2 de desembre de 2019. La inscripció            
d'una pel·lícula es realitzarà omplint tots els apartats obligatoris de les plataformes            
d'inscripció. Es prega no inscriure una mateixa pel·lícula més d'una vegada i            
utilitzar només una plataforma d'entre les següents: CLICKFORFESTIVALS        
(www.clickforfestivals.com), FESTHOME (www.festhome.com) i MOVIBETA     
(www.movibeta.com). Totes les plataformes tindran el seu enllaç des de          
https://santjoanfestivaldecine.es 

● Tota pel·lícula inscrita en les plataformes i que compleixi amb les presents            
bases, serà registrada com participant en el full de valoracions del Comitè de             
Selecció a partir del 2 de desembre de 2019. 

● La data límit d'inscripció serà el 14 de febrer de 2020. 
● Qualsevol dubte o incidència en les plataformes serà atesa en els correus:            

help@festhome.com, info@clickforfestivals.com, info@movibeta.com. 
● Per part del festival no hi ha quota d'inscripció. 
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SELECCIÓ 

Un Comitè de Selecció realitzarà la selecció de les obres finalistes d'entre totes les              
presentades. El Comitè de Selecció estarà constituït per professionals del sector           
audiovisual i cultural vinculats a l'organització del festival i les seues decisions seran             
inapel·lables. 

● Es prega no inscriure una pel·lícula de cap manera de no poder assegurar             
la seua participació final. En cas de retirar una pel·lícula ja inscrita, 
haurà de notificar-se al correu coordinacion@santjoanfestivaldecine.es      
abans de la finalització del termini d'inscripció perquè els seleccionadors  
també l'eliminen del seu full de valoracions. 

● Si la seua pel·lícula resulta seleccionada se li notificarà per correu electrònic,        
abans de fer-se pública la programació. L'organització no pot assegurar una           
notificació individualitzada per a totes aquelles obres que no siguin          
seleccionades. En tot moment es guardarà reserva dels resultats. 

La llista de pel·lícules seleccionades apareixerà abans del 20 d'abril en el            
següent enllaç: http://santjoanfestivaldecine.es/seleccion-2020 

● Les pel·lícules seleccionades hauran de confirmar la seua participació 
responent a les notificacions del correu del festival        
(coordinacion@santjoanfestivaldecine.es) i enllaçant la descàrrega d'una      
còpia digital de la pel·lícula amb les següents característiques: 

 >Grandària màxima: 3 GB 
 >Tipus d'arxiu contenidor: MP4 o MOV 
 >Compressió: H.264 
 >Resolució: HD  
 >Àudio: 48 kHz, Estèreo. 

● Les obres audiovisuals que tinguen una marcada deficiència tècnica seran          
desestimades. 

● Les pel·lícules que així ho requerisquen, hauran de ser enviades amb 
subtítols únicament en castellà, sempre que l'idioma original siga altre. 

● L' organització del certamen establirà l'ordre i la data d'exhibició de les obres             
seleccionades els dies 10, 11, 12, 13 i 14 de maig de 2020, reservant-se el               
dret a canviar les dates i horaris de projecció en funció de les necessitats del               
certamen.  
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● Es podrà sol·licitar la presentació d´una pel·lícula seleccionada. En         
aquests casos s'ha de notificar a coordinacion@santjoanfestivaldecine.es       
després de confirmar la seua selecció, indicant la disponibilitat dels autors/es           
i l'obra en qüestió per poder programar el dia i l'hora de les sessions amb               
antelació. El temps que es sol programar per presentació/col·loqui es d'uns           
15 minuts, podent triar fer-ho abans o després del curt (o repartit en les              
dues).  

● Es prega a les pel·lícules seleccionades que faciliten a l'organització l'accés           
als següents materials: 

> Sinopsi i fitxa tècnica. 
> Bio-filmografia 
> 3 o 4 fotogrames de la pel·lícula i el seu cartell oficial. 
> Enllaç a un tràiler ja publicat que permeta ser inserit. 
> Permís per utilitzar un breu fragment de l'obra com a part dels tràilers              
del festival o els vídeos de nominats. 

● La participació en aquest festival implica la cessió dels drets de difusió de les              
imatges enviades dins de l’àmbit del mateix Festival, que quedaran arxivades           
per l'organització si es considera oportú i de mutu acord amb els propietaris             
de l'obra.  

● Si és el seu cas, certificar l'adhesió a SGAE o altra entitat de gestió de drets                
d'autor. En aquest punt, no es considerarà cap obligació per part del Festival             
si no es facilita la data. 

JURAT 

El Jurat, designat a aquest efecte per l'organització, decidirà els premis atorgats            
d'entre les obres presents en la Secció Oficial, estant format per professionals de             
l'àmbit cinematogràfic, artístic o cultural, i les decisions dels quals seran           
inapel·lables. 

● Els premis es fallaran el dissabte dia 16 de maig de 2020 en acte públic       
organitzat per l'Excel·lentíssim Ajuntament de Sant Joan d’Alacant.  

● En tot moment es guardarà reserva de les decisions preses fins al            
lliurament oficial de premis i la clausura del festival. 

● Els premis es declararan deserts si segons el parer del Jurat els treballs no              
presenten un mínim de qualitat.  

● L'organització, conjuntament amb els patrocinadors, es reserva el recurs de 
retirar un premi, només aplicable als qui mostren conductes inapropiades. 

● Es prega que, de no poder vindre ningú a recollir un premi, s'envie un vídeo               
d'agraïment a coordinacion@santjoanfestivaldecine.es, després de justificar      
la absència.  



● El festival es compromet a costejar, si és necessari, l'estada d'una nit i el              
desplaçament d'una persona per cada premi a recollir, incloent els premis           
del jurat sense dotació econòmica. Per aquests tràmits, es facilitarà un           
contacte específic de Protocol des de l'organització.  

PREMIS 

El Jurat podrà concedir els següents premis, que s'abonaran a la persona física o              
jurídica propietària dels drets de la pel·lícula. 

● Ficus d'Or de “Sant Joan d’Alacant”, atorgat per l'Excel·lentíssim.   
Ajuntament de Sant Joan d'Alacant a la millor obra de ficció, documental o  
animació, de tema lliure. Quantia del premi: 2000 euros, trofeu i diploma, amb             
dret a inscriure la seua pel·lícula als Premis Goya a Millor Curtmetratge de             
Ficció o Millor Curtmetratge Documental segons compleixi el que estableixen          
les bases de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'            
Espanya. 

● Ficus de Plata “NORMA-10” atorgat per Norma 10 SL a la millor obra            
d'animació de tema lliure. Trofeu i 500 euros. 

● Ficus de Plata “NOS MOVEMOS” atorgat pel projecte d'integració social         
Nos Movemos a la millor obra de ficció, documental o animació, de tema             
social. Trofeu i 500 euros 

● Ficus de Plata “UMH” atorgat per la Universitat Miguel Hernández a la millor            
obra de ficció, documental o animació, de tema lliure, presentada per           
alumnes que cursen o hagen cursat estudis en Escoles de Cine o Universitats             
de tot el territori nacional, amb obres produïdes en aquests centres. Trofeu i             
600 euros. 

A més dels premis anteriors, el jurat podrà atorgar les següents “Mencions            
Honorífiques”, sense dotació econòmica. 

● Ficus de Plata a la millor Direcció. 
● Ficus de Plata al millor Guió. 
● Ficus de Plata a la millor Interpretació.   

Els premis en metàl·lic estaran subjectes a les retencions que per llei s'establisquen             
i s'ordenarà la seua liquidació dins del mateix any fiscal. L'organització del Festival             
facilitarà el contacte amb els respectius patrocinadors de cada premi. 

Per si hi hagués necessitat, el festival es reserva el dret de poder incloure altre               
premi, així com de canviar el nom d'un premi patrocinat o d'ampliar la quantitat              
econòmica disposada en cada cas. El límit de les modificacions s'estableix fins una             
setmana abans de l'inici del festival, informant degudament als participants. 



Bases subjectes a modificació per circumstàncies alienes a l'organització. 

Tots els participants, pel fet de ser-ne, accepten íntegrament aquestes bases. 

 
Segueix-nos també en: 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Linkedin 
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