
 
 
 

 
RIURAU FILM FESTIVAL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES 
XII Edició 

19 Agost al 2 de Setembre 2023 
 
 
BASES 
 
Per favor, llitja amb atenció els 11 punts de què consten aquestes bases. Trobareu 
informació sobre dades importants, especificacions tècniques de presentació i 
materials de màrqueting necessaris per a la participació de la seua pel·lícula. Tinga en 
compte que el 7 de maig és la data límit de presentació dels curtmetratges al festival. 

 
 
 
RIURAU FILM FESTIVAL té lloc a la Comarca de la Marina Alta, Alacant (Espanya), 
distribuint-se les projeccions, activitats i trobades, entre les poblacions de Dénia, 
Xàbia/Xàbia i Jesús Pobre. 
 
Les dates en què es desenvoluparà el XII RRFF són del 19 d'agost al 2 de setembre 
del 2023. 
 
 
LA INSCRIPCIÓ es realitza per procediment ON-LINE a qualsevol de les següents 
plataformes. Preguem eviten la duplicitat a la subscripció. 
 
     A) MOVIBETA, a l'adreça http://festival.movibeta.com 

 
     B) FESTHOME, a l'adreça http://festhome.com 

 
 A més del curtmetratge en format digital i tota la informació requerida per la 
plataforma, haurà de pujar al servidor el cartell del curtmetratge, una sinopsi i 2 
fotogrames del mateix i una fotografia del director per a la seva eventual publicació a 
la promoció del festival. 
 
El termini d'inscripció finalitza el 7 de maig 2023 per a totes les seccions excepte per 
a la secció RIURAU EXPRESS (veure p.4 d'aquestes bases). 
 
RRFF no obté cap benefici econòmic amb les inscripcions dels curts. 
 



1. Seccions i especificacions dels curtmetratges. 
 

a) Film de Dansa (multiperspectiva+fragmentació+continuïtat) 
b) Ficció General 
c) Ficció Social “Curtmetratges dirigits per dones” 
d) Diversitat Social (de Gènere, Funcional, Ètnica, Cultural) 
e) Sostenibilitat Rural i de la Mar 
f) Ficció en Valencià/Català 
g) RIURAU EXPRESS (marató de rodatge a Jesús Pobre - veure p.4) 

 
- Els curtmetratges tindran una durada màxima de 20 minuts, excepte els curts 
exprés, que no excediran els 5 minuts (vegeu p.4). 

- El Comitè de Selecció es reserva el dret de canviar un curtmetratge de secció en 
funció de la seva temàtica pel que es prega als participants que registren els seus 
curtmetratges a una sola secció del festival. 

- Els curts presentats hauran d'estar produïts a partir de l'1 de gener de 2022. 
- El certamen no contempla el documental, excepte a la secció de Sostenibilitat 

Rural i de la Mar. 
- El certamen no contempla l'animació, encara que n'admetrà l'ús puntual com un 

recurs cinematogràfic més. 
 
 

2. Inserció de Subtítols: 
 
Tots els curts es presentaran en versió original amb els subtítols incorporats a la 
pel·lícula 
  - en anglès per als curtmetratges en castellà. 
  - en castellà i/o anglès, per als curts al valencià/català. 
  - en castellà o valencià/català per als curts en altres idiomes. Opcionalment poden  

portar a més una altra línia amb subtítols en anglès. 
 
 

3. Material publicitari i promoció: 
 
- Els curtmetratges seleccionats adjuntaran el cartell promocional de la pel·lícula, dues 

o més fotografies amb el crèdit del fotògraf incorporat d'almenys 1600x900 píxels, 
un tràiler o teaser de la mateixa i tota la informació que s'estimi convenient. 

 
- L'organització del RRFF es reserva la possibilitat de fer servir un fragment de fins a 

1 minut de durada dels curts seleccionats per a la promoció de les projeccions i el 
lliurament de premis del festival. 

 
 

4.- Secció RIURAU EXPRESS. Marató de Rodatge y Muntatge. 
 
Las Bases figuren en el enllaço: https://riuraufilmfestival.com/riurau-express/ 
 
- El repte del RIURAU EXPRESS consisteix a rodar i muntar un curtmetratge en 38 

hores. Es realitzarà els dies dissabte 19 i diumenge 20 d'agost de 2023 a Jesús 
Pobre (Alacant). 

 
- Els curts seleccionats es projectaran a la sessió del Riurau Film Festival a Jesús 

Pobre el dissabte dia 1 de setembre 2023. 



5.- Selecció. 
 

- Els curtmetratges seleccionats per a la seua projecció s'anunciaran a la web del 
festival www.riuraufilmfestival.com el 22 de maig de 2023 per a totes les categories. 

 
- Es valorarà la utilització de la fragmentació, la multiperspectiva i el bon maneig de 

l'el·lipsi i la metàfora als curtmetratges; característiques inherents a la nostra Escola 
de Cinema Riurau i al nostre festival. 
 
 

6.- Còpies: 
 
- Els participants seleccionats rebran les especificacions sobre la còpia a proporcionar, 

de qualitat Full HD 1080x1920p o superior, amb els subtítols degudament 
incorporats a la pel·lícula per a la seua descàrrega per part del RRFF. 

 
- RRFF es reserva el dret d'incorporar a l'arxiu del Festival una còpia dels 

curtmetratges seleccionats per utilitzar-los amb caràcter didàctic, cultural i no 
lucratiu. 

 
- RRFF no abona, sota cap circumstància, taxes de projecció. 
 
 

7.- Projeccions 
 
· 24 i 25 d'agost a Xàbia/Jávea (E-03730). Riurau d'Arnauda. 

· 26 i 27 d'agost a Dénia (E-03700) Jardins de Torrecremada. 

· 1 i 2 de setembre a Jesús Pobre (E-03749) Gran Riurau de Jesús Pobre. 

 
- Els autors de les obres seleccionades a concurs, podran presentar la seva pel·lícula 

si així ho desitgen, abans de la projecció. 
 
- Davant qualsevol canvi degut a força major, RRFF podrà exhibir els 

curtmetratges seleccionats als llocs i horaris que consideri oportuns. 
 
- Els curtmetratges amb temàtica de Diversitat de Gènere (LGTBIQ+) i de la secció 

Film en Valencià/Català es projectaran de forma normalitzada al llarg de totes les 
jornades del festival. 

 
 

8.- Premis 
 
- Els curtmetratges participants optaran als següents premis per categoria: 
 

Millor Curtmetratge de Ficció Premi Vila de Xàbia. Dotat amb 700€, diploma i 
Bancalet.* 
Millor Direcció Premi Ciutat de Dénia. Dotat amb 700€, diploma i Bancalet.* 
Millor Film de Dansa. Premi dotat amb de 400€, diploma i Bancalet.* 
Millor Curtmetratge de Diversitat Premi EATIM de Jesús Pobre. Dotat amb 
400€, diploma i Bancalet.* 



 
Millor Curtmetratge de Ficció en Valencià/Català. Premi dotat amb 400€, 
diploma i Bancalet.* 
Millor Curtmetratge Ficció Social "Curtmetratge dirigit per dona". Premi dotat 
amb 400€, diploma i Bancalet. * 
Millor Curtmetratge de Sostenibilitat Rural i de la Mar. Premi dotat amb 400€, 
diploma i Bancalet.* 
Millor Curtmetratge RIURAU EXPRESS. Premi dotat amb 300€ i diploma. 
Premi del Públic Curtmetratge EXPRESS Baleària. Dotat amb dos passatges de 
vaixell de la companyia Baleària i diploma. 
Millor Intèrpret. Diploma. 
Millor Fotografia. Diploma. 
Millor Direcció d'Art. Diploma. 
Millor Guió. Diploma. 
Millor Muntatge. Diploma. 
Millor So. Diploma. 
Millor Música Original. Diploma. 

 
- Tots els premis remunerats estan subjectes a les retencions que determini la llei 

vigent a Espanya. 
- Els premis assenyalats amb asterisc * s'incrementaran fins a un màxim de 200€ 

només en el cas que el director, productor o intèrpret principal acudeixi personalment 
al lliurament de premis i acrediti residir a més de 100 km. 

- Els premis no són excloents, per tant, un curtmetratge pot rebre més d'un premi. 
- L'organització farà arribar els diplomes i els llorers corresponents als guanyadors. 

L'obtenció d'un premi obliga a publicar el llorer del RRFF als crèdits del curtmetratge. 
- IMPORTANT: No s'enviarà cap estatueta. Els "Bancalets" només es lliuraran en 

mà als guanyadors o al seu representant acreditat a la cerimònia de premis. 
 

 
 
9.- El Jurat del RRFF. 

 
RRFF nomena diferents jurats per a diferents seccions a concurs: 
 
- El Jurat per a totes les seccions de Ficció (excepte Film de Dansa i RIURAU 

EXPRESS) estarà format per un mínim de tres especialistes de l'entorn 
cinematogràfic. 

- Per a la secció de Film de Dansa, el jurat el conformaran especialistes en Film de 
Dansa del Centre Coreogràfic de Dénia i del Dansa Film Lab del RRFF. 

- Per a la secció RIURAU EXPRESS, el jurat el formaran membres d'Ass. Escola de 
Cinema Riurau, i la secció comptarà a més amb el premi del Públic. 

- Un o més membres de l'Ass ECRR podran ser presents, sense vot, a les 
deliberacions dels jurats. 

- La decisió dels jurats serà inapel·lable. 
- El jurat es reserva la facultat de declarar un premi desert. 
- RRFF donarà a conèixer la identitat del jurat abans del començament del festival. 
- La incorporació de qualsevol altre premi o menció que no figure a les presents bases 

queda a discreció dels jurats. 
 



 
10.- Drets i participació de menors: 

 
- Drets: El participant es farà plenament responsable d'ostentar tots els drets relatius 

al curtmetratge. El Festival no es fa responsable de la manca de drets en què puguin 
incórrer als curtmetratges. 

- Menors: Qualsevol participant menor de 18 anys ha d'estar representat per algun 
dels seus progenitors o tutor legal, que haurà de descarregar, emplenar i enviar al 
festival la Fitxa d'Autorització de Menors que figura a la web i serà el responsable 
dels drets d'imatge dels menors participants. 

 
11.- Acceptació de les bases i la Llei de protecció de dades. 

 
- La inscripció suposa la plena acceptació d'aquestes bases, així com les decisions de 

l'organització, comitè de selecció i jurats. Qualsevol qüestió no prevista a les bases 
serà resolta per l'organització del RRFF i serà inapel·lable. 

- L'organització es compromet i obliga que les dades de caràcter personal pertanyents 
al fitxer de dades dels participants seran tractades d'acord amb l'article 12 de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD ). 

 
 
 
 

Per a més informació sobre RRFF visiteu www.riuraufilmfestival.com 
o envieu un missatge a través de les webs de MOVIBETA o FESTHOME o per email 

a: comunicacion@riuraufilmfestival.com 
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