
JUAN MARQUINA FUENTES, vicesecretario xeral da Deputación Provincial de         
Ourense, 

CERTIFICO: Que a Xunta de Goberno desta Deputación Provincial adoptou, en           
sesión ordinaria do día 19 de outubro de 2018, o seguinte acordo:  
 
 

APROBACIÓN DAS BASES REGULADORAS DO CONCURSO DA 23 EDICIÓN 
DO OURENSE FILM FESTIVAL (OUFF) – SECCIÓN OFICIAL DE 

LONGAMETRAXES 
 
 

Ante a necesidade de proceder á convocatoria do concurso da 23 edición do             
Ourense Film Festival (OUFF) – Sección Oficial de Longametraxes, e unha vez vista a              
proposta de bases elaboradas conxuntamente polos servizos provinciais e a Fundación Carlos            
Velo, a Xunta de Goberno adopta do seguinte acordo: 
 

1º.- Aprobar as referidas bases e convocar a 23 edición do Ourense Film Festival              
(OUFF) – Sección Oficial de Longametraxes, consonte coas seguintes cláusulas: 
1/  OBXECTO 
É obxecto desta convocatoria a regulación da organización e dos premios da competición             
internacional de longametraxes da 23 edición do Ourense Film Festival (OUFF), organizado            
pola Deputación de Ourense, en colaboración coa Fundación Carlos Velo, do 29 de             
novembro ao 5 de decembro de 2018. 
2/ PARTICIPANTES 
Poderán concursar as persoas físicas ou xurídicas que posúan o debido control legal sobre as               
obras que presenten a concurso. 
3/ REQUERIMENTOS DAS PELÍCULAS 
- Deberán estar producidas en 2017 ou 2018 
- Non poderán terse exhibido nin editado comercialmente en España en salas públicas (agás              
en festivais) , televisión e diferentes soportes dixitais antes do 6 de decembro de 2018. 
- As obras deberán ter unha duración superior os 60 minutos. 
4/ SELECCIÓN 
Unha comisión de selección formada por membros da organización do certame será a             
encargada de invitar  ás películas que formarán parte da sección oficial de longametraxes. 
5/ OBRIGAS DOS SELECCIONADOS 
Os participantes, cuxas películas sexan seleccionadas para a sección competitiva deberán           
cumprir as seguintes disposicións: 
- A total aceptación das presentes bases por parte de todos os participantes e os seus axentes                  

e representantes. 
- A autorización para divulgar materiais das películas inscritas (fotogramas, carteis, fichas,            
fragmentos do guión, textos de prensa, etc.). Os participantes autorizan a difusión de até tres               
minutos de imaxes das devanditas películas en calquera medio de comunicación. 
- A aceptación de que, no caso de obteren algún dos premios outorgados no concurso,               
incluirán unha referencia escrita de forma obrigatoria e inescusable á concesión do devandito             



premio ao comezo 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, etc.).  
- As produtoras e distribuidoras das películas seleccionadas facilitarán todo o material            
necesario para a elaboración do catálogo que lles sexa solicitado pola organización do             
mesmo. 
- As produtoras e distribuidoras cederán os dereitos para a exhibición pública das súas              
películas.  
- Facilitarán á organización a copia de proxección. 
- Asumirán os custos de transporte do envío das copias ata Ourense,. Na etiqueta do envío                
deberá especificarse o texto seguinte: "Para usos culturais soamente / Sen valor comercial". 
- Non retirarán a película da programación nin a presentarán comercialmente en España             
antes da súa proxección en Ourense. 
6/ OBRIGAS DA ORGANIZACIÓN 
- Unha vez finalizado o concurso, a organización pagará os custos de devolución das copias               
ao enderezo de orixe ou distancia similar. 

- O seguro da organización para as copias en 35mm e DCP cobre os riscos de incendio,                  
perda, roubo, dano ou destrución desta durante o período comprendido entre a súa chegada a               
Ourense e a data da súa devolución. A responsabilidade económica será limitada e, en              
calquera caso, non superará o custo dunha nova copia estándar, segundo as tarifas en vigor. 
- O prazo máximo para efectuar calquera tipo de reclamación sobre unha copia devolta será               
de 30 días a partir da data do envío dende Ourense. Durante ese prazo, a copia non debe terse                   
exhibido en público. 
7/ EXHIBICIÓN 
- As proxeccións da competición de longametraxes faranse en 35mm, DCP ou o sistema que               
considere o festival. 
- Durante a celebración do certame a organización resérvase o dereito de exhibir as películas               
seleccionadas nas salas cinematográficas e espazos vencellados a este festival en cantas            
sesións públicas estime convinte. A organización establecerá a orde, data e horario de             
exhibición. 
8/  XURADO 
- Os premios da sección oficial competitiva serán outorgados por un xurado, designado pola              
Presidencia da Deputación Provincial entre profesionais do mundo cinematográfico,         
audiovisual, medios de comunicación e cultura. A relación nominal dos membros do xurado             
farase pública con anterioridade ao comezo do Festival. 
- O xurado non poderá declarar deserto ningún premio nin concedelo ex aequo. 
- O xurado poderá conceder dúas  mencións especiais (sen dotación económica). 
- O xurado poderá outorgar excepcionalmente unha única vez dous premios a unha mesma              
película. 
- O premio do público concederase ao filme que obteña unha maior puntuación ponderada en               
función dos votos emitidos polos espectadores tralas proxeccións. 
- As decisións do xurado e do público serán inapelables. 
9/  PREMIOS 
O xurado oficial do certame outorgará os seguintes premios: 



- Calpurnia a mellor película (5.000 euros) 
- Premio Carlos Velo o mellor director (2.000 euros) 
- Premio Galicia da Xunta de Galicia a mellor produción galega (2.000 euros) 
- Premio do público (2.000 euros) 
- Premio especial do Xurado. 
- Premio SGAE a mellor banda sonora 

A dotación económica corresponderá en todos los casos a persoa física ou entidade xurídica               
(distribuidora, produtora...) que presentara a película. En tódolos casos as retencións fiscais e             
outros gastos en que se poida incorrer á entrega dos premios en metálico serán deducidos               
destes, co que o montante final variará dependendo das condicións establecidas por cada país              
e da forma en que se realice o pagamento. 
10/ TROFEO DO FESTIVAL E PRESENZA NA CERIMONIA DE CLAUSURA 
Os gañadores de todos os premios recibirán un trofeo representativo do festival. Para isto              
será imprescindible que o premiado estea presente na cerimonia de clausura do certame. 
11/  RESOLUCIÓN FINAL 
A participación supón a plena aceptación das presentes bases. A interpretación das mesmas             
será competencia da organización. 
 

2º.- A convocatoria deste premio publicarase no BOP e na sede electrónica da             
Deputación Provincial. 
 

E para que conste, e nos termos do artigo 206 do vixente ROF, expido esta               
certificación en Ourense, o dezanove de outubro de dous mil dezaoito. 

 
V. e pr. 
O PRESIDENTE,  


