ANNEX 6
Compte justificatiu i documentació per al tercer pagament
Núm. d'expedient:
Línia de subvenció: producció i coproducció d'obres audiovisuals per als anys 2019 i 2020
Beneficiari:

NIF/CIF:

Projecte:

Data de la convocatòria: 21/06/2019
BOIB 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 dels ingressos, els cobraments i dels 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 tercer pagament:
a) Una còpia de l'obra audiovisual, juntament amb una còpia en versió catalana, en cas que
aquesta no sigui la llengua del rodatge original, a la Biblioteca Pública de Palma (Can Sales),
segons els formats i les característiques especificats en el punt 13.4 de la convocatòria.
b) Documentació utilitzada per realitzar, promoure i difondre l'obra audiovisual (cartells,
fotografies, músiques, caràtules o altres materials).
c) Informació tècnica de les qualitats, els formats i els suports utilitzats en el procés de rodatge,
postproducció i exhibició de l'obra audiovisual.
d) Comunicació de finalització de rodatge a l'ICIB o l’ICAA.
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e) Declaració responsable actualitzada sobre les ajudes públiques rebudes o pendents de
rebre.
f) Compte justificatiu d'acord amb el que preveu la base setzena de la convocatòria, en paper
(presentant-ho en el Registre, junt amb aquest annex) i en format digital (enviant-ho a
info@icib.caib.es).
I, per deixar-ne constància i que tengui efecte davant l'òrgan administratiu que convoca el
procediment per a la concessió de subvencions de referència, sign aquest document.
Data (dd/mm/aaaa):
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Signatura de la
persona sol·licitant:

