
ANNEX 1

Sol·licitud d'inscripció a la convocatòria de subvencions per a la producció i coproducció d’obres
audiovisuals de contingut cultural balear per als anys 2018 i 2019

1. Dades del sol·licitant

Nom i llinatges

DNI/NIE/Passaport

Adreça

CP Localitat

Municipi Comunitat
autònoma

País Adreça
electrònica

Tel. fix Tel. mòbil

Actua en qualitat de (marcau i/o completau l'opció que correspongui):

 A Representant d'una entitat

Raó social

NIF

Domicili

CP Localitat

Municipi Comunitat
autònoma

País A/e

Tel. fix Tel. mòbil

 B Representant d’una persona física

2. Dades de l'activitat concreta

Descripció breu: 
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2.1. Data prevista de l'activitat i finalització (introduïu-la amb format dd/mm/aaaa): 

des de  fins a 

2.2. Pressupost total.

Pressupost total sense IVA:   € 

Pressupost total amb IVA:  € 

• La  quantitat  especificada  a  la  casella  del  pressupost  amb  IVA  és  la  que  s'ha  de  justificar  amb
factures.

• A les subvencions que no presentin el pressupost amb IVA, l’òrgan instructor sumarà automàticament el
21% en aquest concepte. 

2.3. Import ajuda (segons allò que s'estableix als punts 3 i 4 de la convocatòria).

Import màxim de l'ajuda:  € (40% del pressupost sense IVA).

Total acumulat d'altres ajudes i subvencions:  €  (desglossat al punt 5 de l'annex 2; no ha de
superar el 50 % de l’import subvencionable o, en els casos de coproducció, el 60 % d’aquest import).

3. Documentació que cal adjuntar

Documentació administrativa Adjunta Presentada
anteriorment

a) Acreditació de la identitat de l’empresa. En cas de ser una persona física, fotocòpia del
DNI, passaport, NIE o NIF.

b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, estatuts
registrats  i  escriptures  de  constitució  inscrits  en  el  registre  mercantil  o  el  que  es
correspongui).

c) Si la persona sol·licitant és persona jurídica, certificat de l’acord de sol·licitud de l’ajuda
o autorització de la persona que la signi en nom de l’entitat.

d) Documentació  que  acrediti  de  manera  suficient  la  representació  de  qui  signa  la
sol·licitud.

e) Declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 2).

f) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l'IVA.

g) Un certificat de domicili fiscal del sol·licitant, en el cas de producció de curtmetratges, i
de l’equip tècnic, creatiu, així com dels estudis i empreses auxiliars que presten serveis, en
el cas de finalització d’obres audiovisuals.

h) Indicau modalitat de la producció segons el punt 1 de la convocatòria: 

Modalitat: A.1. A.2.

 Modalitat B

 Modalitat C

 Modalitat D

Modalitat E:  E.1.  E.2.  E.3.
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i) Indicau el règim de la producció:

 Coproducció bipartita

 Coproducció tripartita

 Altres (emplenau el requadre següent):

Empreses coproductores Aportació Econòmica Percentatge

 €  %

 €  %

 €  %

 €  %

Documentació de l'aspecte   jurídic i financer Adjunta

Documentació relativa a l’empresa:

a) Historial creatiu professional i financer de l’empresa productora. En el cas d’empreses de nova creació,
historial del productor/a executiu/va.

b) Si escau, documentació que acrediti la trajectòria quant a la presència en festivals internacionals i
presència en sales comercials dels llargmetratges produïts per l’empresa productora sol·licitant. En el cas
d’empreses  de  nova  creació,  trajectòria  respecte  d’aquest  aspecte  per  part  del/la  productor/a
executiu/va.

Documentació de l'aspecte artístic, tècnic i d'autoria:

c) Dades identificatives al projecte i versió lingüística original de l’obra.

d) Documentació acreditativa que el projecte és obra original i es posseeixen els drets suficients del guió,
obra literària o qualsevol altre mitjà que requereixi l’obtenció de drets o opció de compra d’aquests.

e) Sinopsi argumental

f) Descripció d’intencions del projecte audiovisual respecte al tractament formal, disseny de producció,
repartiment d’actors/actrius i altres elements artístics i tècnics en relació a la proposta de guió.

g) Pla de treball que inclogui el cronograma de preproducció, producció i postproducció amb les dates
previstes d’inici  i  finalització de rodatge;  llocs de localitzacions, recursos humans i  de producció que
intervindran en l’execució del projecte (relació nominal, o, en el cas de no estar en condicions de detallar-
la , relació de professionals dels equips creatiu i artístic i relació d’empreses auxiliars).  Si es detallen
empreses i professionals caldrà aportar contractes i cartes de compromís. 

h)  Guió de projecte.  Si  es tracta de sèries de televisió, haurà d’aportar-se el  guió de la totalitat  dels
capítols.

i) Si escau, documentació que acrediti la participació del projecte en fòrums de coproducció de caràcter
internacional i fòrums de desenvolupament. 

j) Si es tracta d’obres d’autoria de les Illes Balears, contractes, opcions o  cartes de compromís signats en
què consti  les  quantitats  acordades  i  calendari  de  pagament  d’aquestes  quantitats  amb:  director/a,
guionista, productor/a executiu/va, segons procedeixi. 

k) Historial amb menció dels treballs previs en l’àmbit audiovisual dels següents professionals, sempre
que es pugui  acreditar el compromís de participació en el projecte: director/a, guionista, productor/a
executiu/va,  actors/actrius  protagonistes  i  secundaris,  director/a  de  fotografia,  director/a  artístic/a,
dissenyador/a de personatges i fons d’animació, compositor de  la banda sonora original.  Contractes
signats  o  cartes  de  compromís  que  detallin  les  quantitats  econòmiques, calendaris  de  pagament  i
professionals relacionats. Si escau, especificació de la condició de director/a novell i especificació del
percentatge de dones entre els professionals esmentats.
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Adjunta

l) Pressupost segons models publicats a la pàgina web IEB:  www.iebalearics.org

m) Pla de finançament i, si escau, documentació justificativa de subvencions sol·licitades i/o concedides,
contractes o cartes d’interès relatius a l’explotació de l’obra  en què es detallin les quantitats econòmiques
(venda,  cessió  de  drets  amb  empreses  titulars  de  l’explotació  de  canals  de  televisió,  vendes
internacionals, drets de distribució), acords de coproducció, acords de compromisos, contractes d’inversió
privada i aportació de fons propis, contractes d’avals bancaris.

n)  Estratègia  de difusió  i  màrqueting  nacional  i  internacional  elaborada per  empresa o  professional
especialitzat  acompanyat  de  l’historial  corresponent.  Contracte  empresa  distribuïdora,  historial  de
l’empresa i dels administradors de l’empresa. 

o) En el cas de les modalitats E, contracte amb l’emissora de televisió amb àmplia difusió en el territori
d’Illes Balears.

p) Documents que acreditin l’experiència provada del sol·licitant, en els termes establerts en el punt sisè
d’’aquesta convocatòria.

q) Qualsevol altra documentació que el sol·licitant consideri pertinent per defensar millor el projecte.

5. Dades bancàries

Declar que som el titular del compte bancari següent i us sol·licit que hi ingresseu l'import de la subvenció.
Codi IBAN del compte bancari: Codificació addicional IBAN no espanyols

- - - - -

SWIFT: (només per a beneficiaris no espanyols)

Protecció de dades Personals

En compliment amb l’article 5 de la Llei Orgànica  15/1999, de 31 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, se l’informa que les dades que faciliti  en aquest formulari quedaran registrades en un fitxer de titularitat del
Govern de les Illes Balears amb l’objecte de gestionar aquest procediment. La persona interessada podrà exercitar els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i  oposició davant de l’IEB, com a responsable del fitxer, sol·licitant-lo mitjançant
l’enviament d’un correu electrònic a subvencions@iebalearics.org.
Autorització

 Segons l'Article 28 Llei 39/2015 de procediment administratiu, s'entén atorgat el consentiment per a la consulta dels
certificats  administratius  positius  a  l'efecte  de  subvencions  d'estar  al  corrent  del  pagament  de  les  obligacions  amb
l'Agència Tributària (certificat AEAT, certificat ATIB ) i amb la Seguretat Social.

En cas contrari, en el qual NO atorgueu el consentiment per a la consulta, marqueu la casella següent:

 Denego la meva autorització que es consultin les dades relatives a AEAT, ATIB i Seguretat Social, per a la resolució
d'aquest tràmit previst al punt 7 de la convocatòria i aporto els certificats requerits per a la sol·licitud.

La falta de presentació d’aquests certificats, en cas que el sol·licitant no hagi donat el consentiment perquè l’IEB obtengui
aquesta informació, no és esmenable i les sol·licituds corresponents han de ser excloses del procediment.

Legislació aplicable

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 23 de març de 2018 per la qual es convoca la concessió de 
subvencions per a la producció i coproducció d’obres audiovisuals de contingut cultural balear per als anys 2018 i 2019 

SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Amb la signatura accepto expressament la convocatòria per a la concessió de subvencions a produccions i coproduccions
audiovisuals de contingut cultural balear per a l’any 2018 i 2019 i que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i
els documents que s’hi adjunten són certs.

Data (dd/mm/aaaa): Signatura del 
sol·licitant:
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