Pressupost
LOGO

Núm.

Nom o nom artístic

Informació del / la client

Correu
Telèfon
Web
Data

Nom
Persona de contacte

Encàrrec
Concepte

Ús

Descripció de l’encàrrec

Temps d’ús

Quantitat d’il·lustracions

Països on va a utilitzar-se

Data d’entrega

Quantitat de correccions permeses per il·lustració

Format d’entrega

Pagament
Total import a pagar a el/la il·lustrador/a
Exempció o no d’IVA
Especificacions de pagament (fraccionat o no)

Notes i condicions
Sobre el pressupost:
La signatura del present pressupost implica l’acceptació del mateix i el
compromís de l’/la il·lustrador/a a realitzar l’obra en els termes acordats.
L’inici del projecte començarà a partir de l’obtenció de tota la informació i documentació necessària per a l’execució del projecte.
El pressupost no inclou les dietes de desplaçament en cas que aquestes fossin necessàries per al desenvolupament de l’obra.
Específiques segons l’encàrrec:
Aquest pressupost inclou la realització de dues propostes gràfiques
si es requereix. Es realitzarà una primera proposta en forma d’esbós
abans d’elaborar els arts finals de la il·lustració i, si aquesta no satisfà el client, se’n realitzarà una segona. Qualsevol proposta addicional
serà pressupostada apart.
Pertinença de Copyright / Llicència de Copyright :
L’/la il·lustrador/a és propietàri/a absolut/a de tots els drets relatius a
la propietat intel·lectual de la il·lustració.
• L’/la il·lustrador/a concedeix al client el dret d’utilització de la il·lustració solament per als usos acordats en aquesta pàgina.
• El client es compromet a reproduir l’obra fidelment i íntegrament sense introduir cap modificació.
• L’autor/a ostenta la titularitat de la propietat intel·lectual de l’obra.
L’autor/a cedeix els drets d’explotació necessaris per acomplir la finalitat de l’encàrrec. Per a qualsevol altre ús que es vulgui donar a la il·lus-

tració diferent de l’especificat, el client haurà de sol·licitar prèviament
el consentiment de l’autor/a.
Pagament:
El client es compromet a pagar la factura als 30 dies de la data indicada en aquesta. Es cobrarà un 4% d’interés al mes sobre la quantitat
a pagar després d’aquests primers 30 dies per cada mes de demora.
El percentatge d’IVA, si és a aplicar, i la retenció de l’IRPF no estan
inclosos en aquest pressupost.
Cancel·lació:
Si el projecte és cancel·lat pel client, aquest haurà de pagar de la següent manera:
• 30% de la tarifa total acordada si el projecte és cancel·lat abans
d’entregar esbossos.
• 50% de la tarifa total acordada si el projecte és cancel·lat una vegada s’han entregat els esbossos.
• 100% de la tarifa total acordada si el projecte és cancel·lat una vegada ha sigut entregat el treball.
Confidencialitat:
Aquest pressupost està dirigit exclusivament al client destinatari i
conté informació privada i confidencial. Es recorda que la utilització,
divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la
legislació vigent.

Si el client està d’acord amb el pressupost i amb els termes i condicions ací especificats, farà el favor de signar aquest
document i retornar-lo a l’/la il·lustrador/a. L’/la il·lustrador/a només començarà a treballar en aquest encàrrec una
vegada l’haja rebut signat pel client.

Conforme client:

Signatura:

