ANNEX 5
Documentació justificativa per al segon pagament
Núm. d'expedient:
Exercici pressupostari:

2019

Línia de subvenció: producció i coproducció d'obres audiovisuals per als anys 2019 i 2020
Beneficiari:
NIF/CIF:
Concepte:

Data de la convocatòria: 21/06/2019
BOIB de la convocatòria: Núm.
(de
Data de concessió:
Data límit de justificació:

/ /2019)

El beneficiari declara que:
- Totes les dades contingudes en aquest compte justificatiu són veritables i correctes.
- Els justificants originals de les despeses i els ingressos, els cobraments i els pagaments
que es detallen estan custodiats sota la seva responsabilitat.
- Els justificants esmentats estan a disposició dels òrgans de control interns o externs de
l'Administració.
- Es compromet a prestar tota la seva col·laboració en les actuacions de comprovació i
verificació que l'Administració o els seus òrgans de control considerin necessàries amb la
finalitat 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. Acreditació de comunicació d'inici de rodatge a l’ICIB o a l'ICAA.
2. Una breu memòria de l'estat de la situació del projecte respecte al pla inicial
presentat, argumentació de variacions i acreditació dels motius que les causen, si escau,
signada pel beneficiari.
3. Una memòria de l'execució pressupostària del projecte, els pagaments efectuats i el
calendari de pagaments pendents.
Institut d’Indústries Culturals dels Illes Balears
Ca n’’Oleo
C. de l’Almudaina, 4 - 07001 Palma
Tel. 971 17 60 41
info@icib.caib.es

4. Els convenis o contractes de pràctiques que especifiquin el centre de procedència del
alumnat graduat i les tasques que han fet o han de fer durant la producció del projecte.
5.Acreditació que el projecte disposa com a mínim del 80 % del finançament total
mitjançant:
5.1. El pla de finançament (modelo 201902) actualitzat.
5.2. Documentació acreditativa corresponent al mateix, tal com s'indica en
l'apartat 7, punt 04.02, de la convocatòria.
5.3. La declaració actualitzada d'ajudes públiques rebudes fins avui, amb la seva
documentació acreditativa en cas que provenguin d'altres organismes.
I, per deixar-ne constància i que tengui 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 de la
persona sol·licitant:

