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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 informa-
ció i documentació necessària per a l’execució del projecte.
El pressupost no inclou les dietes de desplaçament en cas que aques-
tes 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 satis-
fà 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·lus-
tració solament per als usos acordats en aquesta pàgina.
• El client es compromet a reproduir l’obra fidelment i íntegrament sen-
se 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 finali-
tat 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 indi-
cada 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 se-
güent 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 vega-
da s’han entregat els esbossos.
• 100% de la tarifa total acordada si el projecte és cancel·lat una vega-
da 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.

Conforme client: Signatura:

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.

APIV
Nota adhesiva
IntroduccióEls il·lustradors/es cobrem no només per la creació d'il·lustracions, sinó també per l'ús o explotació que faran d'elles els clients. No és el mateix que una il·lustració siga usada per a una pàgina web, per a una web i una samarreta, per a folrar un vaixell o per a una campanya amb infinitat de suports d'una prestigiosa marca de joies. En definitiva, no és el mateix que la use i explote un client xicotet de manera discreta que un client gran, per exemple, una multinacional.  Abans de realitzar qualsevol pressupost, els il·lustradors hem de conèixer certa informació per tal de poder dur-lo a terme de la millor manera.  Si el client no ens ha proporcionat aquesta informació abans de sol·licitar el pressupost, hem de ser nosaltres els que li la demanem (no hem de tindre por de preguntar, és allò natural i fora d'Espanya, on la professió està millor entesa i més respectada, els clients saben que han de donar-nos tota aquesta informació i en general ens la faciliten abans que els la demanem nosaltres).  La informació que hem de conèixer és la següent:

APIV
Nota adhesiva
1. Qui és el client?És important conèixer el client final per al qual treballarem, fins i tot quan hi ha una agència que fa d'intermediari.  Un client gran fa una explotació molt més ambiciosa del nostre treball i en conseqüència el benefici que obté és molt major que el d'un client xicotet, pel que aquesta circumstància ha de reflectir-se també en el nostre pressupost (no és el mateix treballar per a una multinacional que per a un xicotet comerç, per exemple). A més, podrien entrar en joc altres factors, com qüestions ètiques (hi ha determinats clients per als quals potser no estem disposats/des a treballar).  Tenim dret a saber per a qui treballem i no se'ns pot negar aquesta informació.

APIV
Nota adhesiva
2. Quina quantitat d'imatges necessiten o quant de treball i quin tipus de treball hem de fer?Hem de precisar quina quantitat de treball hem de realitzar per a no endur-nos cap sopresa durant el desenvolupament de l'encàrrec i també poder exigir que ens paguen més si les condicions han canviat respecte al que estipulem en aquest acord.  També és interessant delimitar el nombre de canvis que realitzarem pel preu que els estem oferint (per exemple «2 ajustos») i comentar que, de ser necessaris més canvis, es pressupostaran apart.

APIV
Nota adhesiva
3. Quan necessiten el treball acabat?En el cas que el client necessite el treball de manera urgent podem cobrar un rush fee o una quota per treballar ràpid. És important que entenguen que, si necessiten que treballem ràpidament i que sacrifiquem el nostre temps lliure, hem de cobrar un increment.  Els clients han d'entendre que la millor manera de treballar i amb la qual s'obtenen millors resultats és aquella en la qual els terminis són raonables, a més és també la més econòmica per a ells.

APIV
Nota adhesiva
4. Quins usos tindrà el nostre treball?Aquest és l'apartat on recollim la cessió de drets d'explotació que farem del nostre treball.  Cal contemplar tots els usos que el client farà del nostre treball. Hem de ser el més específics possible. Qualsevol ús que no estiga reflectit ací no és un ús consentit i per tant seria una explotació il·legal.  Així mateix, hem de pensar també si cedim els drets de la il·lustració o il·lustracions a aquest client de manera exclusiva durant el període de temps estipulat, o si cedim els drets de reproducció sense exclusivitat (en aquest cas, la il·lustració o il·lustracions podran ser utilitzades per altres clients, per als mateixos o uns altres usos).Si després de fer el treball el client decideix que necessita estendre d'alguna manera els usos descrits, ha de notificar-nos-ho perquè elaborem un nou pressupost que contemple la remuneració i les condicions d'aquestos nous usos.  Quan es tracta d'estendre la durada de la cessió de drets en el temps o de cedir l'explotació d'una il·lustració ja creada per a altres suports, ja no es contemplaria una quota per la creació sinó simplement una quota per la cessió de drets d'explotació.

APIV
Nota adhesiva
5. Quant de temps van a utilitzar les nostres il·lustracions?El temps d'ús del nostre treball ha d'estar reflectit en el pressupost: com més temps s'usen les nostres il·lustracions per part d'un client, major ha de ser la quantitat que demanem per la cessió.  És important tractar de no fer cessions per temps indefinit o per sempre i, si ens demanen que siga així, que això es reflectesca en el preu, tot fent veure el client que aquesta circumstància encareix el pressupost considerablement.   En moltes ocasions es fan cessions per un temps i després s'amplien si el client necessita continuar utilitzant el treball. En aquest cas passaríem un nou pressupost on es recolliria una quantitat per l'ampliació de temps d'ús, però no una quota de creació.  Esgotat el temps d'ús del treball, tots els drets d'explotació tornen a l'autor/a i pot tornar a explotar la imatge amb unes altres finalitats comercials.  Els il·lustradors «lloguem» el nostre treball per un temps definit i per a uns usos molt concrets.

APIV
Nota adhesiva
6. En quants països les usaran?Quan és digital solem posar «tot el món», però si hi ha materials impresos hem de delimitar l'ús per països i de vegades fins i tot per ciutats.

APIV
Nota adhesiva
7. Import a pagarL'import total a pagar es pot desglossar, sobretot en projectes que requereixen de diverses il·lustracions, d'aquesta manera el client pot entendre millor què és el que val cada cosa.  També podem diferenciar entre una quota de creació i una altra quota per l'explotació de les il·lustracions (usos).

APIV
Nota adhesiva
8. ImpostosQuan el pressupost consisteix en una cessió de drets d'explotació, es considera una prestació de serveis i és sense IVA, així és que podem incloure el paràgraf:  *Aquesta factura està exempta d'IVA en virtut de l'article 20.26° de la Llei 37/92 de l'IVA

APIV
Nota adhesiva
9. Especificacions sobre el pagamentEn aquells projectes al principi dels quals hem de fer un desemborsament gran de diners per tal de comprar material o en aquelles col·laboracions en les quals no coneixem molt el client o les quantitats són altes i el temps estimat de treball llarg, tenim la possibilitat de demanar que el pagament de l'encàrrec siga per terminis i el primer podria començar a la signatura mateixa d'aquest document.

APIV
Nota adhesiva
10. SignaturaÉs molt important que ens signen el contracte-pressupost abans de posar-nos a treballar, de vegades és un filtre per a saber si estem davant un bon client i a més ens serveix per a treballar amb les coses clares, més tranquils/es i protegits/des davant de qualsevol abús o situació incòmoda.




