
ANNEX 2

Declaració responsable

BENEFICIARI: 

NIF / CIF: 

LA PERSONA SOL·LICITANT O REPRESENTANT DECLARA:

1.  Complesc  les  obligacions  establertes  a  l’article  14  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions; a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions, i  l’article  11  de l’Ordre de la  consellera d’Educació i  Cultura, d’1  de juliol  de 2009, per la qual
s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

2. Conec i no estic incurs en cap dels supòsits de prohibició i incompatibilitat per ser beneficiari dels que preveu
l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

3. Estic al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les
obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica.

4. Per dur a terme aquesta activitat s’han sol·licitat les autoritzacions pertinents als titulars dels drets de la propietat
intel·lectual per tal d’utilitzar els materials objecte d’aquesta sol·licitud de subvenció.

5. Que, en relació amb altres ajudes concedides o sol·licitades:

 No s'ha sol·licitat cap altra ajuda per aquest mateix projecte, i conceptes que se'n deriven, pel qual se sol·licita
aquesta subvenció.

 Sí que s'ha sol·licitat i/o s'han concedit altres ajudes per a aquest mateix projecte, i conceptes que se'n deriven,
pel qual se sol·licita aquesta subvenció, que són els que es relacionen a continuació:

ORGANISME ANY IMPORT (€) DISPOSICIÓ
REGULADORA

 €

 €

 €

Així  mateix, es compromet a comunicar immediatament totes les ajudes que sol·liciti  i/o obtingui en règim de
minimis de qualsevol administració pública o ens públic, nacional o internacional.

6. Que és una empresa productora audiovisual independent, segons el que estableix aquesta convocatòria.

7.  Que és una empresa inscrita  com a empresa productora audiovisual  independent  al  Registre  Administratiu
d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o
al  Registre  Administratiu  d’Empreses  Cinematogràfiques  i  Audiovisuals  de  les  Illes  Balears  quan se'n  disposi.
Aportació certificat públic.

8. Que el sol·licitant, en cas que sigui una empresa, compleix amb la legalitat vigent pel que fa a la contractació de
treballadors.
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9. Que no ha estat sancionat amb la pèrdua d’obtenir subvencions per incomplir la normativa que resulti d’aplicació
en matèria d’igualtat entre homes i dones. 

10. Que compleix la normativa legal i convencional aplicable a les relacions jurídiques amb el personal creatiu,
artístic, tècnic i proveïdors.

11.  Que no està incurs en les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general  de subvencions i  manté el compromís de romandre en aquesta situació durant tot el procediment de
tramitació de les ajudes, fins al pagament d'aquestes.

12. Que no està incurs en cap tipus d’inhabilitació per l’obtenció d’ajudes  de la normativa de les Illes Balears.

13. Que està al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions segons la normativa vigent a
les Illes Balears. 

14. Que el projecte pel qual se sol·licita la subvenció ha obtingut ajudes en anteriors convocatòries de la conselleria
competent en matèria de Cultura o de l’IEB:

 Sí Ajuda Projecció Exterior:   € (any )  No

Ajuda Fires i Festivals:   € (any )

15. Que la llengua original de rodatge/gravació és la que s’especifica i amb els següents percentatges:

IDIOMA PERCENTATGE

 %

 %

 %

 %

 %

16. Que el percentatge de rodatge que es desenvoluparà a les Illes Balears serà del  % sobre el total  de
realització.

17.  En  els  casos  de  projectes  d’animació,  que  el  percentatge  d’utilització  d’estudis  principals  d’animació  que
desenvolupen la seva activitat habitual a les Illes Balears és del % sobre el total d’animació.

18. Que el percentatge d’estudis de postproducció que desenvolupen la seva activitat a les Illles Balears és del 
% sobre el total de postproducció.

19.  Que els següents professionals  de l’equip creatiu i  de l’equip artístic tenen un mínim de dues produccions
lligades a la cultura les Illes Balears (detallau-ne noms i cognoms, si escau):

Director/a: 

Guionista: 

Productor/a executiu/va: 

Director/a de Producció: 

Director/a de Fotografia: 

Responsable de so directe: 

Compositor/a de la banda sonora original: 

Director/a artístic/a: 

Dissenyador/a de personatges i fons: 

Muntador/a: 

Altres professionals creatius/ves: 

Actor/Actriu protagonista 1r: 
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Actor/Actriu protagonista 2n: 

Actor/Actriu secundari/a 1r: 

Actor/Actriu secundari/a 2n: 

20. Que l’obra és la primera o segona pel·lícula de llargmetratge del director/a:

 Primera  Segona  Cap de les anteriors

21. Que el percentatge de dones que formen part de l’equip directiu és del  %.

22. Que les següents obres han estat estrenades  en finestres comercials i difoses per l’empresa sol·licitant o, si
escau, pel productor executiu/va:

OBRA FORMAT ANY  DE
PRODUCCIÓ

23. Que el projecte ha participat en fòrums de caràcter internacional de coproducció i desenvolupament:

FÒRUM FÒRUM

24. Que el percentatge de finançament degudament acreditat sobre el cost total és del %.

25. Que els recursos propis aportats i avalats mitjançant entitats financeres són del % .

26.  Que almenys un 5 % dels  costs pressupostats de l’obra audiovisual  s'ha de destinar  a  còpies, publicitat  i
promoció per a la seva estrena a les finestres comercials amb una àmplia presència dins i fora de les Illes Balears.
27. Que s'emprarà la versió original de l’obra audiovisual quan participi en festivals, premis i mostres audiovisuals.
28. Que totes les dades contingudes en aquest annex i els documents que s’hi adjunten són certs.

I perquè  quedi constància de tot el que he declarat i tengui efecte davant l’òrgan administratiu que convoca el
procediment per a la concessió de subvencions referenciat, sign aquest document.

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