
 

 

BASES DA “XIX MOSTRA DE CURTAS VILA DE 

NOIA 2018” 

O Concello de Noia convoca a “XIX Mostra de Curtas Vila de 

Noia 2018”, que se celebrará do 30 de novembro ao 8 de 

decembro de 2018, baixo as seguintes bases:  

1. PARTICIPANTES 

Poderán participar todas as producións profesionais e amateur 

de Curtametraxes de ficción e animación, realizadas con 

posterioridade ao 1 de xaneiro de 2017, que non foran 

estreadas comercialmente en salas públicas, DVD, vídeo ou 

televisión en España. As obras a concurso deberán estar 

realizadas preferiblemente en galego ou castelán. As curtas 

realizadas noutra lingua diferente ás dúas anteriores deberán 

incluír obrigatoriamente subtítulos en galego ou castelán. 

Os gastos de envío correrán a cargo do participante, polo 

tanto a organización da Mostra non se fará responsable do 

deterioro ou perda do envío durante o traslado. A 

organización subscribiu un seguro para todas aquelas obras 

que participen na Mostra. A organización farase cargo dos 

gastos orixinados pola devolución das devanditas obras. 

Os participantes serán responsables dos posibles danos 

causados a terceiros pola proxección dos seus traballos na 

“Mostra de Curtas Vila de Noia". Neste sentido, a 

organización da Mostra desenténdese de calquera 

responsabilidade legal na que se puidese incorrer coa 

exhibición destes traballos. 

2. PRESENTACIÓN e FORMATOS 

Cada autor poderá presentar a concurso obras en soporte DVD, 

HD ou 35 mm, únicos formatos admitidos para a mostra. Con 

cada curtametraxe enviada a concurso deberá constar o nome da 

obra, así como unha ficha técnica da mesma na que deben 

aparecer un enderezo de correo electrónico e un número de 



 
teléfono de contacto DO DIRECTOR, independentemente de que 

tamén conste o da distribuidora. 

As obras realizadas en 35 mm deberán presentarse en DVD para 

a súa selección previa. 

Sendo a mostra un concurso de curtametraxes, a duración dos 

traballos deberá ser igual ou inferior a 20 minutos, títulos 

de crédito inclusive. A temática e xénero das obras é 

totalmente libre. 

Non serán proxectados aqueles traballos de carácter 

turístico, documental ou publicitario, nin aqueles que non 

ofrezan unhas garantías técnicas mínimas para unha correcta 

proxección. Os traballos poderán ser tanto mudos coma 

sonoros. 

O prazo de recepción conclúe ás 14:00h do día 26 de outubro 

de 2018. 

A inscrición e envío dos traballos pode facerse online a 

http://festival.movibeta.com, 

http://www.clickforfestivals.com, https://festhome.com ou 

enviándoos por correo ou mensaxaría ao enderezo: 

MOSTRA DE CURTAS “VILA DE NOIA",  

CONCELLO DE NOIA, ROSALÍA DE CASTRO Nº 2  

15.200 NOIA –  

A CORUÑA 

Serán admitidos os seguintes formatos: 

• CURTAMETRAXES DE FICCIÓN E ANIMACIÓN nun destes formatos: 

- Apple ProRes 422 (HQ) / 1920x1080 / Frame rate 50i 

(entrelazado) / contedor MOV - Mp4 o H264 / 1920x1080 / Frame 

rate 50i (entrelazado) / contedor MOV 

http://festival.movibeta.com/
http://www.clickforfestivals.com/


 
**NOTA. – para o proceso de preselección non se aceptarán 

wetransfer nin o envío por correo electrónico de ningún 

enlace. 

3. SELECCIÓN 

A organización da "Mostra de Curtas Vila de Noia" resérvase o 

dereito a seleccionar as obras para incluír na mostra de 

entre todas as curtametraxes recibidas. 

O Comité de Selección valorará todos os aspectos relacionados 

cos traballos: ideas, guión, dirección, realización, 

interpretación, estilo, montaxe e fotografía, valorando 

positivamente a calidade artística sobre a de produción. 

A organización da mostra comunicará se foron ou non 

seleccionados a través dun correo electrónico ao enderezo que 

figura na ficha técnica adxunta ao traballo presentado. Esta 

decisión tamén será publicada no taboleiro de información do 

Concello de Noia, así como nas páxinas www.noia.es e 

www.mostradecurtas.com e nas nosas redes sociais de Facebook, 

Twitter e Instagram. 

A organización da Mostra, como vén sendo tradición, invitará 

a dúas persoas do equipo técnico ou artístico a pasar os días 

da Mostra en Noia (en réxime de pensión completa). A viaxe 

ata os aeroportos ou estacións de tren máis achegados á 

localidade correrá pola conta dos invitados, poñendo a 

organización os medios necesarios para realizar os traslados 

dende os aeroportos ou estacións ata Noia. 

As copias de vídeo ou DVD enviadas para a súa selección 

pasarán a formar parte do arquivo da Mostra, entendéndose que 

os autores ou produtores dos traballos dan a súa autorización 

para facer uso delas e para seren exhibidas sen fins 

comerciais. Do mesmo xeito, os datos do autor, obra, etc. dos 

traballos poderán ser incluídos en publicacións da Mostra. 

 

 

 

http://www.noia.es/
http://www.mostradecurtas.com/


 
 

4. CATEGORÍAS E PREMIOS 

4.1 Os premios estarán dispostos do seguinte xeito: 

- Mellor curtametraxe: 4.000 € + trofeo conmemorativo 

- Mellor dirección: 700 € + trofeo conmemorativo 

- Mellor guión: 500 € + trofeo conmemorativo 

 Premio Xosé Manuel Olveira Pico ao Mellor actor: 500 € + 

trofeo conmemorativo 

 Mellor actriz: 500 € + trofeo conmemorativo  

4.2. Premios especiais: 

- Mellor curtametraxe de animación: 1500 € + trofeo 

conmemorativo 

 Premio especial do público: 1168 € + trofeo 

conmemorativo 

-Premio Corto Coruña Amateur: 300 € + trofeo 

A contía dos premios será imputada á partida orzamentaria  

"Artes escénicas: premios mostra de curtas”, retida mediante 

a operación 220180011486. 

5. XURADO 

A selección e concesión dos premios da Mostra realizarase á 

proposta do xurado nomeado por resolución municipal da 

Alcaldía-Presidencia e estará formado por representantes do 

mundo do audiovisual, membros da organización e un 

traballador do concello. 

O criterio que seguirá o xurado para a concesión dos premios 

será: 



 
- Mellor curtametraxe: a concesión do premio farase valorando 

globalmente o traballo, é dicir, o guión, a dirección, a 

montaxe, o ritmo e o tempo narrativo, a fotografía, o 

traballo interpretativo, etc. 

- CORTO CORUÑA AMATEUR: a concesión do premio farase 

valorando globalmente o traballo, é dicir, o guión, a 

dirección, a montaxe, o ritmo e o tempo narrativo, a 

fotografía, o traballo interpretativo, etc. Neste premio 

participan aquelas curtas amateurs producidas na provincia da 

Coruña. Non se considerarán amateurs os traballos daqueles 

directores que xa gañaran esta sección do festival, 

exceptuando os proxectos educativos de centros escolares. 

- O criterio a seguir para a concesión dos premios de guión, 

montaxe, animación, dirección, actriz e actor será a análise 

de cada un destes puntos en cada curtametraxe proxectada na 

mostra. 

 O premio especial do público concederase mediante a 

votación dos asistentes á mostra nas xornadas que dure a 

mesma. Será a gañadora do premio a obra con maior media 

aritmética resultante de dividir a puntuación total 

obtida en cada sesión entre o número de votantes. As 

curtametraxes da sección "Corto Coruña" non poderán 

optar a este galardón. 

 O xurado poderá conceder, xunto cos premios oficiais, 

mencións especiais en cada un dos apartados. 

 Os premios poderán quedar desertos se o xurado así o 

decide. 

 

 

 

 

 



 
 

5.1 Traballos premiados 

O veredicto do xurado será publicado no taboleiro de 

información do Concello de Noia, así como nas páxinas 

www.noia.es e www.mostradecurtas.com e nas nosas redes 

sociais de Facebook, Twitter e Instagram. 

5.2 Pagamento dos premios 

Con carácter previo á realización do pagamento dos premios, 

os participantes premiados deberán presentar declaración 

xurada na que conste o cumprimento dos requisitos sinalados 

no artigo 10 da Lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de 

Galicia para obter a condición de beneficiario dunha 

subvención pública, conforme ao modelo que se achegue dende o 

Concello. 

O importe do premio farase efectivo dentro dos dez días 

seguintes á designación da conta bancaria na que os premiados 

desexan recibir o importe que corresponda. 

6.- CONTRAPRESTACIÓNS DE IMAXE 

A mera participación na Mostra Curtas de Noia en cada un dos 

seus apartados obrigará ás empresas produtoras/distribuidoras 

a inserir na cabeceira das películas o logotipo do Festival 

coa indicación „XIX Edición‟. Os devanditos logo e lenda 

deberán incluírse tamén en todas as insercións en prensa 

escrita. A participación no Festival deberá mencionarse 

expresamente nos distintos soportes audiovisuais nos que se 

inclúa publicidade da película, con carácter previo ao 

Festival ou durante a súa celebración. 

As empresas produtoras de curtametraxes aceptan, ao inscribir 

as súas películas na XIX MOSTRA CURTAS NOIA que, no caso de 

obter algún dos premios outorgados polo Festival, deberán 

incluír unha referencia escrita á concesión deste premio ao 

inicio de todas e cada unha das copias da película que 

distribúan para a súa exhibición en salas comerciais e/ou en 

certames audiovisuais, así como en todo o material 

informativo e promocional impreso (press-books, carteis, 

http://www.noia.es/
http://www.mostradecurtas.com/


 
etc.). A devandita referencia consistirá nun texto co tipo de 

premio outorgado acompañado invariablemente da imaxe 

corporativa (logotipo e nome) da Mostra Curtas de Noia, que 

lle serán facilitados, xunto coas súas normas de uso, pola 

Organización do mesmo. 

Esta referencia ao premio do Festival deberá aparecer tamén 

en todos os soportes nos que se exhiban e comercialicen estas 

curtametraxes. 

A inscrición na “XIX Mostra de Curtas Vila de Noia" implica a 

aceptación total destas bases. 

 

 

O Concelleiro de Cultura. 

Asdo. José Pérez Martínez 

 

 


