ANNEX 1
Sol·licitud d'inscripció a la convocatòria de subvencions per a la producció i
coproducció d'obres audiovisuals per als anys 2019 i 2020
1. Dades del sol·licitant
Nom i llinatges
DNI/NIE/passaport
Adreça
CP

Localitat
Comunitat
autònoma

Municipi
País

Adreça electrònica

Tel. fix

Telèfon 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
País
Tel. fix

B

Comunitat
autònoma
Correu elect.
Tel. mòbil

Representant d'una persona física

2. Dades del project
Títol de l'obra:
Durada en minuts:
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Gènere:
Sinopsi breu:

Indicau modalitat de la producció segons el punt 1.2 de la convocatòria:
Modalitat A
Modalitat B
Modalitat C
Modalitat D
Titularitat (percentatge):
Empreses coproductores

Aportació
econòmica

Percenta
tge

Nacional
o
internacional

%
€
%
€
%
€
%
€

2.1. Data prevista de l'activitat i finalització del projecte (introduiu-la amb format
dd/mm/aaaa):
des de

fins a

2.2. Pressupost total.
Pressupost total sense l’IVA:

€

Pressupost total amb l’IVA:

€

 La quantitat especificada en la casella del pressupost amb l’IVA és la que s'ha de justificar
amb factures.
 A les subvencions que no presentin el pressupost amb l’IVA, l'òrgan instructor sumarà
automàticament el 21 % en aquest concepte.
2.3. Import de l'ajuda sol·licitada (segons l'establert en els punts 2.2 , 3.1 i 4.1 de la
convocatòria).
Import màxim de l'ajuda:
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3. Dades bancàries
Declar que sóc el titular del compte bancari següent i sol·licit que n’ingressin l'import de la
subvenció.
Codi IBAN del compte bancari:
ES

-

-

-

-

Codificació addicional IBAN no
espanyols
-

SWIFT:
(només per a beneficiaris no espanyols)
4. Documentació a adjuntar a la present sol·licitud
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01. Índex de documentació seguint l'ordre i numeració aquí exposats

Adjunta

02. Documentació administrativa del sol·licitant (només aquella que no s'hagi
presentat anteriorment a l'organisme convocant)
02.01. En cas que el sol·licitant sigui una persona física: còpia del DNI, NIF, NIE
02.02.En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica:
Còpia del CIF de l'entitat
Una còpia dels Estatuts registrats i de les escriptures de constitució i modificacions
posteriors, si escau, inscrites en el Registre Mercantil o el que correspongui
Documentació que acrediti de manera suficient la representació de qui signa la sol·licitud
o declaració responsable d'aquesta representació, en cas que el representant sigui un dels
administradors o apoderats, segons l'última modificació de les escriptures
Còpia del DNI o NIE del representant legal
02.03. Tant per a persones físiques com a jurídiques:
L'acreditació d'estar donat d'alta en l'epígraf corresponent de l'impost d'activitats
econòmiques (IAE)

●

L'acreditació d'estar inscrit, amb les corresponents modificacions, si és possible, com a
productor audiovisual independent en el Registre d'Empreses Audiovisuals de les Illes
Balears, quan estigui en funcionament, o, en defecte d'això, en el Registre Administratiu
d'Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals de l'Institut de la Cinematografia i de les
Arts Visuals (ICAA) del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
Certificat de domicili fiscal del sol·licitant
03. Declaració responsable conjunta, per mitjà del model normalitzat annex 2
04. Documentació específica del projecte de l'obra audiovisual:
El pressupost del projecte, segons model oficial 201901
El pla de finançament, segons model oficial 201902, i, si escau, els documents acreditatius
indicats en l'apartat 04.02 de l'apartat 7 de la convocatòria
La fitxa tecnicoartística, usant el model oficial 201903 que inclogui relació nominal, o, en el
cas que no estigui en condicions de detallar-la, relació de llocs dels equips creatiu i artístic
i relació d'empreses auxiliars.
Memòria del projecte, que inclogui:
a) Sinopsi de l'obra audiovisual (máx. 1 pàgina)
b) Una memòria d'intencions del projecte audiovisual pel que fa al tractament formal,
disseny de producció, repartiment d'actors/actrius i altres elements artístics i tècnics en
relació a la proposta de guió, signada per l'empresa productora. Es valoren els aspectes
especificats en l'apartat B2 del punt 9 (criteris de valoració).
c) Pla de treball, incloent cronograma de preproducció, producció i postproducció amb les
dates previstes d'inici i finalització de rodatge, així com els llocs de localitzacions
El guió o escaleta. Si es tracta de sèries de televisió, el guió del pilot i una sinopsi de cada
capítol.
El contracte en el qual s'acrediti de manera inequívoca la cessió al productor dels drets
sobre el guió, l'import de la contraprestació corresponent a l'autor o autors d'aquest, així
com, si escau , la cessió de drets d'opció sobre l'obra preexistent. Així mateix s'adjuntarà
document acreditatiu del pagament dels drets sobre el guió, d'acord amb calendari de
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Presentada
anteriorme
nt

pagaments acordat en aquest contracte entre les parts.
Memòria de la productora sol·licitant: historial creatiu, professional i financer amb esment
dels treballs previs en l'àmbit audiovisual. En el cas d'empreses de nova creació, historial
de l'administrador o productor. S'acompanyarà dels documents que acreditin la seva
experiència provada, en els termes establerts en l'apartat 5.2 d'aquesta convocatòria
(requisits dels beneficiaris). Addicionalment s'aportaran, si escau, carta d'invitació de
festival, certificat de premis expedits, així com documentació que acrediti les vendes
internacionals o les estrenes en sales comercials
Contractes, opcions o cartes de compromís signats en què constin les quantitats
acordades i el calendari de pagament d'aquestes quantitats amb el director/directora i el
productor/productora executiu/executiva
Historial, amb esment dels treballs previs en l'àmbit audiovisual, dels següents
professionals, sempre que es pugui acreditar el seu compromís de participació en el
projecte: actors/actrius protagonistes i secundaris, director/a de fotografia, director/a
artístic/a, director/a d’animació, dissenyador/a de personatges i fons d'animació,
compositor/a de la banda sonora original. Aportau contractes o cartes de compromís, en
els quals figuri el domicili fiscal del professional
Si escau, documentació que acrediti la participació del projecte en fòrums de coproducció
de caràcter internacional, fòrums de desenvolupament, concursos de guió, etc.
Estratègia de difusió i màrqueting nacional i internacional elaborada per empresa o
professional especialitzat
En les coproduccions, una còpia del contracte signat per tots els coproductors, en la qual
cal fer constar les aportacions de cadascun d’ells i la seva quantificació
Qualsevol altra documentació que el sol·licitant consideri pertinent per defensar millor el
projecte
05. Formulari d'autobaremació

Protecció de dades personals
En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 31 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, us informam que les dades que faciliteu en aquest formulari
quedaran registrats 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 l'ICIB com a responsable del fitxer, sol·licitant-ho
mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@icib.caib.es
Autorització
Segons l'article 28 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu, s’entén atorgat el
consentiment per a la consulta dels certificats 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 contrario, en el qual NO atorgueu el consentiment per a la consulta, marcau la
casella següent:
Denego la meva autorització perquè es consultin les dades relatives a AEAT, ATIB i
Seguretat Social, per a la resolució d'aquest tràmit previst en el punt 7 de la convocatòria, i
aport els certificats requerits per a la sol·licitud.
La falta de presentació d’aquests certificats, en el cas que el sol·licitant no hagi donat el
consentiment per a què l’ICIB obtingui aquesta informació, no és esmenable i les sol·licituds
corresponents seran excloses del procediment.
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Legislació aplicable
Resolució de la presidenta de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 21 de
juny de 2019 per la qual es convoca la concessió de subvencions per a la producció i
coproducció d'obres audiovisuals per als anys 2019 i 2020.
Firma de la persona sol·licitant
Amb la signatura accept expressament la convocatòria per a la concessió de subvencions en
produccions i coproduccions audiovisuals de contingut cultural balear per a l'any 2019 i
2020 i que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s'adjunten
són certs.
Data (dd/mm/aaaa):
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Signatura de la
persona sol·licitant:
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