ANNEX 4a
Documentació justificativa per al segon pagament
NÚM. EXPEDIENT:
EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018
LÍNIA DE SUBVENCIÓ: Producció i coproducció d’obres audiovisuals de contingut cultural balear
BENEFICIARI:
NIF / CIF:
CONCEPTE:

DATA DE CONVOCATÒRIA: 23/03/2018
BOIB CONVOCATÒRIA: Núm. 39 ( 29/03/2018)
DATA DE CONCESSIÓ:
DATA LÍMIT DE JUSTIFICACIÓ:
El beneficiari declara que:
- Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes.
- Els justificants originals de les despeses i els ingressos, els cobraments i els pagaments que s’hi
detallen estan custodiats sota responsabilitat seva.
- Els justificants esmentats estan a disposició dels òrgans de control intern o extern de
l’Administració.
- Es compromet a prestar tota la seva col·laboració envers les actuacions de comprovació i
verificació que l’Administració o els seus òrgans de control considerin necessàries per tal de
comprovar la veracitat o correcció de les activitats subvencionades o de la justificació presentada.
Documentació adjunta per a la justificació del segon pagament:
1) Declaració responsable d’inici de treballs.
2) Acreditació de comunicació d’inici de rodatge a l’IEB.
3) Memòria de l’estat de situació del projecte.
4) Declaració actualitzada d’ajudes públiques.
5) Memòria de l’execució pressupostària del projecte, pagaments efectuats i calendari de
pagaments pendents.
6) Contractes definitius subscrits amb el/la productor/a executiu/va, guionista/es, director/a/es,
actors/actrius protagonistes i secundàries, director/a artístic/a, el/la cap de so i el muntador/a en
cap.
7) Convenis amb pràctiques que especifiquin el centre de procedència dels alumnes, graduats i
les tasques que han fet o han de fer durant la producció del projecte.
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8) Acreditació que el projecte disposa com a mínim del 80% del finançament total mitjançant la
presentació de:
8.1 Declaració actualitzada d’ajudes públiques.
8.2 Certificació bancària sobre l’existència i titularitat de fons propis consignats pel
beneficiari en el pla de finançament.
8.3 Contractes en ferm de coproducció, en tot cas.
8.4 Contractes en ferm d’adquisició de drets d’explotació de l’obra amb empreses
prestadores de serveis de comunicació audiovisual, agències de vendes internacionals i
distribuïdores, sempre que aquestes empreses distribuïdores o agències de venda tinguin
una recaptació mínima anual de 400.000 €, juntament amb un historial amb els títols
comercialitzats i distribuïts en els darrers tres anys i un certificat d'estar al corrent de
pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
8.5 Documentació justificativa fefaent que acrediti altres vies de finançament de les quals
es derivin ingressos destinats a cobrir els costos de producció.
I perquè consti i tingui efecte davant l’òrgan administratiu que convoca el procediment per a la
concessió de subvencions referenciat, sign aquest document.
Data (dd/mm/aaaa):
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Signatura del
sol·licitant:

