ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

CT404A

SOLICITUDE

SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN E EXHIBICIÓN DO PRODUTO
AUDIOVISUAL GALEGO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE VÍA
CP

NIF

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

DATA DE ALTA NO IAE

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

EPÍGRAFE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

DATOS DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
NOME DO PROXECTO PARA O QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN SOLICITADA

MODALIDADES DE SUBVENCIÓN
Modalidade A: participación de producións galegas en festivais de cine.
Modalidade B: comercialización e distribución de películas de produción galega.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención.
Si se solicitou e/ou concedeu outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as que
a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha axuda de minimis.
Si se solicitaron e/ou concederon axudas de minimis, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.f) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
1. Documentación xeral.
Certificado de estar dado de alta no imposto de actividades económicas, na epígrafe/subepígrafe que corresponda no exercicio actual.
Se o solicitante é unha persoa física, copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no sistema de verificación de datos de
identidade.
Se o solicitante é unha persoa xurídica:
DNI ou NIE do representante, só no caso de non autorizar a súa consulta no sistema de verificación de datos de identidade.
Certificado do acordo de solicitude da axuda ou da autorización da persoa que a asine en nome da entidade.
PRESENTADO
Copia dos estatutos rexistrados e escrituras de constitución inscritos no
rexistro mercantil ou o que corresponda.
Copia do NIF, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de
verificación de datos de identidade.
Documentación que acredite de forma suficiente a representación de quen
asina a solicitude.

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
2. Documentación específica.
Modalidade A. Participación de producións galegas en festivais de cine:
Copia da comunicación de selección no festival ou festivais emitida pola organización na que conste a sección ou categoría.
Orzamento de gastos da presenza da produción no festival (anexo II).
Copia en DVD da produción obxecto da solicitude.
Modalidade B. Comercialización e distribución de películas de produción galega:
Plan de comercialización e distribución viable da película para a que se solicita a axuda (descrición da campaña de publicidade, ámbito
territorial, ámbito temporal, número de copias para o lanzamento, previsión de espectadores, descrición do público obxectivo, previsión de
ingresos por recadacións e mercadotecnia, etc.)
Orzamento de comercialización segundo o anexo III.
Copia completa con anexos do contrato de distribución entre a empresa distribuidora e a produtora, asinado polo representante legal da
produtora galega, no que conste o número de copias que se van distribuír en Galicia e en España, se é o caso.
No caso de que non exista contrato ou o número de copias que se vai distribuír non conste no contrato, declaración do representante da
empresa na que se especifique o número de copias que se van distribuír en Galicia e en España.
Declaración que especifique a relación de localidades galegas nas que se exhibe a película e a relación de localidades no resto do Estado, en
salas comerciais.
No caso de que a longametraxe sexa unha coprodución, certificado de coprodución emitida polo Ministerio de Cultura.
Certificado de nacionalidade emitido polo Ministerio de Cultura.
Certificación da cualificación por grupos de idades emitida polo Ministerio de Cultura.
Copia en DVD da película obxecto da solicitude.
Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, a consultar a
documentación indicada anteriormente. Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de
cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponde.
Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais a consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a
Orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Axencia Galega das Industrias Culturais a consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de
datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro,
e a Orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle de
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Axencia Galega das Industrias Culturais, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo electrónico a agadic@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 18 de setembro de 2014 pola que se aproban as bases para a concesión de subvencións para a promoción, comercialización e
exhibición do produto audiovisual galego e se convocan para o ano 2014.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO II

ORZAMENTO PRESENZA NO FESTIVAL (MODALIDADE A)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN,
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

1. Gastos en campañas de publicidade e promoción da participación no festival.
1.1. Deseño e elaboración de material promocional impreso.
1.2. Anuncios en medios de comunicación durante o festival.
1.3. Anuncios en soportes publicitarios ofertados polo festival.
TOTAL 1
2. Gastos de contratación de empresas de relacións públicas ou axentes de prensa para realizar exclusivamente o labor durante o evento.
2.1.
2.2.
2.3.
TOTAL 2
3. Gastos de transporte para o envío e retorno do material.
3.1. Gastos de transporte de copias.
3.2. Gastos de transporte de material promocional.
TOTAL 3
4. Gastos de desprazamento e estancia do equipo artístico.
4.1. Traslados.
4.2. Aloxamentos.
TOTAL 4
5. Gastos de tiraxe e/ou subtitulado das copias exixidas para participar en cada evento conforme o seu regulamento.
TOTAL 5

TOTAL ORZAMENTO PRESENZA A NO FESTIVAL

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

ANEXO III

ORZAMENTO, DIFUSIÓN E COMERCIALIZACIÓN (MODALIDADE B)
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE,
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

1. Contratación de pases de mercado en eventos internacionais.
1.1.
1.2.
TOTAL 1
2. Gastos de promoción e publicidade.
2.1. Prensa.
2.2. Outros soportes (especificar).
TOTAL 2
3. Material promocional.
3.1. Realización do anuncio da película.
3.2. Realización do tráiler promocional.
3.3. Deseño e realización da páxina web da película.
3.4. Deseño e realización do material gráfico (cartel, flyers, kit de prensa...).
3.5.Outros.
TOTAL 3
4. Tiraxe de copias, dobraxe e/ou subtitulado.
4.1. Copias.
4.2. Dobraxe.
4.3. Subtitulado.
TOTAL 4
5. Gastos inherentes á celebración do acto de preestrea.
6. Aluger de sala (VPF-Virtual Print Fee).
7. Gastos facturados pola empresa distribuidora.
8. Gastos varios (ata un 7 % do importe da subvención).

TOTAL ORZAMENTO DIFUSIÓN E COMERCIALIZACIÓN

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

ANEXO IV

DECLARACIÓN DE AXUDAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE,
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os que se solicita esta subvención.
Si se solicitou e/ou concedeu outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son as que
a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha axuda de minimis.
Si se solicitaron e/ou concederon axudas de minimis, que son as que a continuación se relacionan:
ORGANISMOS

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega das Industrias Culturais

de

de

