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a) Per inscriure una pel·lícula al Festival i facilitar el seu visionat al Comitè de Programació, 
caldrà seguir les següents instruccions:

Inscriure el curtmetratge o llargmetratge a través de la plataforma: festhome.com

Els LLARGMETRATGES poden ser inscrits com: llargmetratge de ficció; llargmetratge do-
cumental; llargmetratge d’animació; Brigadoon (llargmetratge); Sitges Family (llargme-
tratge). S’haurà d’inscriure únicament en una d’aquestes cinc categories. 

Els CURTMETRATGES poden ser inscrits com: curtmetratges d’imatge real; curtmetratge 
d’animació; Brigadoon (curtmetratge); Sitges Family (curtmetratges). S’haurà d’inscriure 
únicament en una d’aquestes quatre categories. Per favor, llegiu detingudament les notes 
a tenir en compte per la inscripció de curtmetratges al Festival al final d’aquest document. 

Els TEASERS/TRAILERS han de ser inscrits en la categoria Sitges Coming Soon. La durada 
màxima de les peces inscrites ha de ser de 10’.

S’accepta la inscripció de treballs work in progress. Aquest estat de la producció s’ha d’as-
senyalar en el moment de la inscripció a Festhome, marcant el requadre apropiat, o bé 
indicant-ho entre parèntesi després del títol.

No s’acceptaran DVD / Blu-Ray. Així mateix, no es consideraran els links de visionat rebuts 
fora de la plataforma festhome.com

b) El Festival cobrarà una quota d’inscripció per efectuar el visionat. Aquesta quota no inclou 
les taxes d’inscripció que Festhome pugui aplicar. 

LLARGMETRATGES:  75 euros

CURTMETRATGES:   45 euros

TEASER/TRAILER:   40 euros

El pagament es realitzarà en el moment de la inscripció a través de la plataforma 
festhome.com.

c) La data de tancament de la inscripció és, per a totes les categories, el 17 de juliol del 2023. 

d) IMPORTANT: els treballs no s’inscriuen en seccions (excepte per a Brigadoon), sinó en ca-
tegories (llargmetratge, curtmetratge, animació, imatge real). En cas de ser seleccionat, el 
Comitè de Programació designarà la secció en què s’inclourà la peça.
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e) El Festival contactarà amb els productors/distribuïdors de les pel·lícules seleccionades, que 
rebran un formulari addicional (entry form) per tal de formalitzar la seva participació al Festi-
val. Aquesta primera comunicació pot tenir lloc fins a començaments de setembre (data de 
tancament de la programació).

f) Festhome enviarà una notificació automàtica el 4 de setembre de 2023 a tots aquells tre-
balls que NO hagin estat sel·leccionats pel Comité de Programació del Festival i que hagin 
formalitzat la seva inscripció mitjançant la plataforma oficial.

Notes a tenir en compte per la inscripció de CURTMETRATGES al Festival:

El Comitè de Programació tindrà en consideració únicament els curtmetratges que reuneixin 
les següents condicions:

Tots els curtmetratges hauran de ser de gènere fantàstic i amb data de producció 2022/2023.

La durada màxima dels curtmetratges serà de 30 minuts per a totes les seccions.

Els curtmetratges podran ser inclosos en les seccions següents:

Secció  Oficial Fantàstic
Curts inèdits a Espanya. El curt guanyador d’aquesta secció entrarà automàticament a 
ser considerat pel Comitè de Selecció de l’Acadèmia d’Arts i Ciències Cinematogràfi-
ques de Hollywood per als premis Oscars®.

Secció  Noves Visions Petit Format
Curts inèdits a Espanya. Treballs d’orientació experimental o avantguardista.

Secció  Anima’t
Curts d’animació inèdits a Catalunya. El curt guanyador d’aquesta secció entrarà au-
tomàticament a ser considerat pel Comitè de Selecció de l’Acadèmia d’Arts i Ciències 
Cinematogràfiques de Hollywood per als premis Oscars®.

Secció Nova Autoria
Curts realitzats per alumnes d’escoles catalanes. La seu de la SGAE a Catalunya centra-
litzarà la recepció dels treballs, a través d’una preselecció feta per les escoles. Aquesta 
serà l’única via d’inscripció (no hauran d’inscriure’s a través de la plataforma festhome.
com).

Secció Brigadoon
Selecció de curtmetratges, de producció independent i dins de les temàtiques de ter-
ror i fantàstic. Les feines seleccionades estaran integrades dins d’estrenes, retrospecti-
ves, homenatges i/o cinema de culte. No és necessari que siguin inèdits a Espanya. No 
obstant, no es consideraran les peces publicades a internet ni en plataformes. 

Segell Sitges Family
Identifica aquells títols per a nens i joves, pensats per visionar en família, inclosos 
en el Festival. Aquest segell transversal identifica títols significatius per a l’educació 
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cinematogràfica (film literacy) i inclou títols que poden ser inclosos a d’altres seccions, 
és a dir, no té rang competitiu per si mateix.

Us preguem que llegiu el reglament complet del Festival (veure a continuació).

El Festival és acreditat per la FIAPF (The International Federation of Film Producers Associa-
tions).
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