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JUSTIFICACIÓ DELS BENEFICIARIS DE LES AJUDES  
PER A LA PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL 

JUSTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS 
PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

ANNEX 
ANEXO 

  
IV

A DADES DE L'EMPRESA BENEFICIÀRIA 
DATOS DE LA EMPRESA BENEFICIARIA

NOM DE LA INSTITUCIÓ O ENTITAT, EMPRESA O PROFESSIONAL / NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD, EMPRESA O PROFESIONAL NIF

NÚM. D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE ADMINISTRATIU D'EMPRESES AUDIOVISUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Nº DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE EMPRESAS AUDIOVISUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

CÀRREC / CARGONIFNOM / NOMBRESEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDOPRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

C EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN

Que, d'acord amb la convocatòria de l'any 
Que, de acuerdo con la convocatoria del año

, de la Presidència de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoquen ajudes per a  
, de la Presidència del Institut Valencià de Cultura, por la que se convocan ayudas para

la producció audiovisual, s'aporta la documentació al la qual estan obligats els beneficiaris, corresponent al projecte titulat: 
la producción audiovisual, se aporta la documentación a que están obligados los beneficiarios, correspondiente al proyecto titulado:

D DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Anualitat a la qual correspon la justificació. / Anualidad a que corresponde la justificación.
Aval per l'import complet de l'anualitat. / Aval por el importe completo de la anualidad.
Aval por el importe parcial de la anualidad. / Aval per l'import parcial de l'anualitat
Informe  d'un auditor de comptes inscrit en el Registre oficial d'auditors de comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 
o compte justificatiu simplificat per a ajudes l'import total de les quals (no el de l'anualitat) siga inferior a 20.000 euros. Si es tracta d'última 
anualitat s'hi ha de preveure el cost total de la producció en els casos de llargmetratges, minisèries i sèries d'animació. En cas de curtmetratges, 
multiplataforma, pilots de sèries d'animació i vídeojocs bastarà justificar l'import de l'ajuda concedida. En els dos casos s'ha d'indicar la despesa 
local valenciana realitzada per la beneficiària en la producció.  
Informe  de un auditor de cuentas inscrito en el Registro oficial de auditores de cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas o cuenta justificativa simplificada para ayudas cuyo importe total (no el de la anualidad) sea inferior a 20.000 euros. Si se trata de última 
anualidad se debe contemplar el coste total de la producción en los casos de largometrajes, miniseries y series de animación. En caso de 
cortometrajes, multiplataforma, pilotos de series de animación y videojuegos bastará justificar el importe de la ayuda concedida. En ambos casos 
se indicará el gasto local valenciano realizado por la beneficiaria en la producción.
En cas d'AIE constituïda amb posterioritat a la qual s'ha incorporat l'empresa beneficiària, escriptura de constitució. L'auditoria final haurà de 
reflectir tant les despeses realitzades directament per aquesta empresa beneficiària com les aportacions econòmiques realitzades a l'AIE, la suma 
de la qual haurà de ser almenys, igual a l'import de l'ajuda concedida. 
En caso de AIE constituida con posterioridad a la que se ha incorporado la empresa beneficiaria, escritura de constitución. La auditoría final 
deberá reflejar tanto los gastos realizados directamente por dicha empresa beneficiaria como las aportaciones económicas realizadas a la AIE, 
cuya suma deberá ser al menos, igual al importe de la ayuda concedida.

Només en cas que es tracte de l'última anualitat: / Solo en caso de que se trate de la última anualidad:
Justificant acreditatiu d'haver depositat els materials de l'obra finalitzada en l'Arxiu Fílmic, situat al Parc Tecnològic, Leonardo da Vinci, 20, 46980 
Paterna (València) 
Justificante acreditativo de haber depositado los materiales de la obra finalizada en el Archivo Fílmico, ubicado en el Parque Tecnológico, 
Leonardo da Vinci, 20, 46980 Paterna (Valencia)
Declaració responsable actualitzada sobre subvencions sol·licitades, percebudes o concedides i pendents de percepció per altres administracions 
o institucions públiques per a la mateixa finalitat, justificació documental de la quantia d'aquestes, o bé declaració que la informació facilitada 
sobre aquest tema en la sol·licitud no ha experimentat variacions des de la data de la seua presentació. 
Declaración responsable actualizada sobre subvenciones solicitadas, percibidas o concedidas y pendientes de percepción por otras 
administraciones o instituciones públicas para la misma finalidad, justificación documental de la cuantía de las mismas, o bien declaración de que 
la información facilitada al respecto en la solicitud no ha sufrido variaciones desde la fecha de su presentación.
Llista de títols de crèdit en què figure l'equip tècnic i artístic. / Listado de títulos de crédito en que figure el equipo técnico y artístico.
Declaració responsable d'haver realitzat les contractacions tècniques i artístiques corresponents al desenvolupament de l'activitat objecte de la 
subvenció, complint amb les cotitzacions a la Seguretat Social i amb l'abonament de les seues retribucions, segons els pactes, i d'abonar les 
factures corresponents en el cas de serveis artístics o tècnics prestats per persones acollides al règim d'autònomes, en els termes que recullen 
els contractes subscrits. 
Declaración responsable de haber realizado las contrataciones técnicas y artísticas correspondientes al desarrollo de la actividad objeto de la 
subvención, cumpliendo con las cotizaciones a la Seguridad Social y con el abono de sus retribuciones, según lo pactado, y de abonar las 
facturas correspondientes en el caso de servicios artísticos o técnicos prestados por personas acogidas al régimen de autónomas, en los 
términos recogidos en los contratos suscritos.
Declaració responsable del compliment del que es preveu en els convenis laborals vigents amb professionals del sector audiovisual (actors, 
figurants, tècnics, etc.) en la producció subvencionada. 
Declaración responsable del cumplimiento de lo previsto en los convenios laborales vigentes con profesionales del sector audiovisual (actores, 
figurantes, técnicos, etc.) en la producción subvencionada.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

Firma:

ded,

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 
3/2018, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 294, de 06/12/2018) https://ivc.gva.es/val/ivc-val/qui-som-ivc/avis-legal-val/
politica-de-privadesa 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal (BOE n.º 294, de 06/12/2018) https://ivc.
gva.es/es/ivc/quienes-somos-ivc/aviso-legal/politica-de-privacidad 
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