
 

Academia Galega do Audiovisual. Praza Pintor Sotomayor nº1, 2º 15001 A Coruña. Tel: 981 22 77 014 / 981 20 83 93. E-
mail: premios@academiagalegadoaudiovisual.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COAS CANDIDATURAS 
XIII PREMIOS MESTRE MATEO 

 
 

− Formulario de inscrición cuberto e asinado por quen promova a candidatura. 

 
− Arquivo do traballo presentado, que debe seguir as seguintes características 

técnicas: 
 

- Códec de vídeo:  H.264 
- Códec de audio: AAC-LC 

 
Pode entregarse en calquera das seguintes resolucións: 
 

o HD 720p: 
  Tasa de bits: entre 5000 y 10000 kbits/s 
  Resolución: 1280 x 720 px (Relación de aspecto 16:9) 

 
o HD 1080p: 

 Tasa de bits: entre 10000 y 20000 kbits/s 
 Resolución: 1920 x 1080 px (Relación de aspecto 16:9) 
 

 
O arquivo pode ser entregado coa marca de auga “Academia Galega do 
Audiovisual” no caso de que a produtora así o decida.  
 
No caso das series, ou conxunto homoxéneo de programas, ou un programa 
de emisión continuada e indefinida no tempo, deberá presentarse o arquivo 

dun capítulo ou programa individualizado aínda que participe a tempada 
completa. 
 
Para unha mellor valoración das candidaturas recoméndase presentar unha 
copia en versión orixinal de rodaxe. 

 

− Declaración xurada na que se especifique que requisitos e, no seu caso, que 
porcentaxes, se cumpren do artigo 3 (Anexo 1). 

 
− Autorización a subir a unha plataforma dos Premios Mestre Mateo que se 

atopará na web da Academia o arquivo para  facilitar o visionado on-line 
(baixo clave) aos socios e socias e a incluíla, no caso de resultar finalista, na 

actividade formativa “Encontros Mestre Mateo” (Anexo 2). 
 

− Autorización a empregar a información e imaxes sobre a obra na publicación 
Anuario Papeis da Academia 2014-2015 na sección “As producións” (Anexo 3). 
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− Sinopse, duración, web de referencia da produción, ficha do equipo técnico e 

do equipo artístico completo da produción segundo o modelo establecido 
(Anexo 4). Incluír o excel do Anexo 4 no CD que se presente coas imaxes da 
obra. 

 
− Imaxes da obra (cartel, frames, fotografías da rodaxe e da presentación…) nun 

CD. 

 
− Recibo do ingreso da cota de inscrición correspondente. 

Nas candidaturas a categorías de produción é imprescindible o pago da cota 
de inscrición. Os importes establecidos son: 30,00 euros polo primeiro traballo 
presentado e 10,00 euros por cada un dos traballos adicionais. Estes importes 
deberán ingresarse no nº de conta: ES06 2080 5210 02 3040003381 (A Banca).  

 
− Xustificante da primeira comunicación pública (certificado do lugar onde tivo 

lugar a comunicación pública, novas de prensa, programas de festivais, 
webs…). 

 


