
PREMI CIUTAT DE PALMA D’ANIMACIÓ INDEPENDENT 2013 
 
 
1. Dotació 
 
El Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent 2013 està dotat amb 5.000 euros.  
 
2. Candidatures 
 
S’hi poden presentar tots els curtmetratges d’animació que no hagin estat finançats per 
productores i/o empreses del medi audiovisual ni s’hagin realitzat amb finalitats 
comercials. Les obres presentades han d’haver estat realitzades després de l’1 de gener 
de 2012. La seva durada no pot superar els 10 minuts, incloent-hi tots els crèdits. 
 
3. Participació 
 
La participació al Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent 2013 és gratuïta i es 
pot enviar el material per correu postal o a través de web (podeu consultar el web de 
l’Ajuntament de Palma, www.cultura.palma.es). Les obres poden ser en qualsevol llengua, 
però les que no siguin en castellà o català han de dur subtítols en alguna d’aquestes dues 
llengües, i s’han de presentar abans de l’1 de novembre de 2013, acompanyades amb la 
següent documentació: 
 

- butlletí d’inscripció 
- sinopsi (màxim de 3 línies) 
- biofilmografia del director o directors (màxim de 5 línies) 
- fotocòpia del DNI o targeta identificativa 
- 3 imatges del curtmetratge en format digital (JPEG, Targa, TIFF) 
- 1 fotografia recent del director o directors en format digital JPEG 
- llista dels diàlegs de l’obra, si n’hi ha, per a les obres en llengua diferent del català 

o castellà 
 

4. Formats 
 
El suport de presentació dels curtmetratges per a la selecció ha de ser DVD en format PAL o 
NTSC. Si es presenta més d’un curtmetratge per titular o entitat el material es pot enviar en 
un sol DVD, però s’ha d’emplenar un butlletí d’inscripció per cada obra inscrita al Premi. 
Les obres han d’estar degudament retolades amb el nom i les dades de l’autor o els autors. 
 
Les despeses de tramesa del material per a participar al Premi seran a càrrec de la persona 
participant. L’Ajuntament de Palma no es fa responsable dels danys ocasionats al material 
durant la seva tramesa. 
 
Les obres que es facin arribar per correu postal s’hauran de trametre a la següent adreça: 
 
Ajuntament de Palma 
Negociat de Cultura 
–Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent– 
Carrer de l’Almudaina, 7 A, 3r  
07001 Palma (Mallorca) 
Illes Balears - Espanya 
 



Per a consultes us podeu dirigir a l’adreça electrònica premianimacio@a-palma.es o al 
telèfon del Negociat: 971723083. 
 
Les que s’enviïn a través de web hauran d’estar codificades en MP4, MOV o AVI (codis 
admesos: H.264, XVID, DIVX). Caldrà enviar el film a l’URL: ftp://www.ladat.es (usuari: 
premi_palma; contrasenya: animacio) i el butlletí d’inscripció, a l’adreça electrònica 
premianimacio@a-palma.es. Al film i al butlletí s’haurà d’especificar com a referència el 
nom de contacte del curtmetratge, format per les inicials del nom i els llinatges de l’autor, 
barra baixa ( _ ) i el títol. 
 
L’Ajuntament de Palma desestimarà automàticament les obres que no compleixin aquests 
requisits. 
 
5. Difusió 
 
Els curtmetratges presentats al Premi quedaran dipositats a la videoteca/filmoteca de 
l’Ajuntament de Palma, amb la possibilitat d’exhibir-los, sense finalitats comercials, 
com a material audiovisual en actes artisticoculturals promoguts per l’Ajuntament de 
Palma i en actes relacionats amb el Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent. 
Així mateix, l’Ajuntament de Palma podrà utilitzar fotogrames de les obres presentades 
per a promocionar el dit Premi. L’Ajuntament també es reserva el dret d’editar un DVD 
que inclogui les obres premiades, només amb finalitats artisticoculturals. 
 
6. Selecció 
 
Un Comitè de Selecció, format per professionals i/o artistes del medi audiovisual, 
seleccionarà les obres finalistes d’entre totes les presentades. Els films finalistes es donaran a 
conèixer a partir del 15 de desembre de 2013. 
 
7. Jurat 
 
El Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent 2013 es decidirà en un 25% mitjançant el 
vot del públic i en un 75% mitjançant el veredicte d’un jurat format per membres de la 
Universitat de les Illes Balears relacionats amb la matèria, professionals i/o artistes del medi 
audiovisual. Aquesta decisió serà inapel·lable. 
 
Els curtmetratges finalistes seran exhibits perquè el públic pugui emetre el seu vot. 
 
8. L’Ajuntament de Palma no es fa responsable de l’ús a les obres d’imatges i música sobre 

les quals hi hagi restriccions per drets d’autor o propietat intel·lectual. 
 
9. Amb independència de la data de l’anunci públic del nom dels guanyadors, els guardons 

s’entregaran durant les Festes de Sant Sebastià de l’any 2014. 
 

10. El Premi estarà subjecte a la normativa fiscal vigent. La persona guardonada haurà de 
presentar la documentació següent:  

 
- certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que està al 

corrent pel que fa a les seves obligacions amb la Seguretat Social 
- certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que acrediti que està al corrent 

pel que fa a les seves obligacions tributàries 



- declaració responsable de no estar afectat per cap de les prohibicions establertes als 
apartats 2 i 3 de l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

- si no té residència fiscal a Espanya, certificat expedit per l’autoritat fiscal competent del 
país de què es tracti, acreditatiu de la residència fiscal.  

 
11. Acceptació de les bases 
 
La participació al Premi Ciutat de Palma d’Animació Independent 2013 implica que s’accepten 
aquestes Bases. L’Ajuntament resoldrà qualsevol problema que aquestes no prevegin. 
 


