Instruccions per a la cumplimentació del document
“pressupost” corresponent als annexos per a la presentació
de sol·licituds a la xarxa de coproducció
per projectes familiars
1. Pressupostau sols els apartats que siguin estrictament necessaris per
a la producció del vostre projecte.
2. Recordau que s’admetran projectes que tenguin un pressupost global
màxim de 60.000 € amb impostos inclosos. Cal incloure totes les
partides monetàries i/o en espècie, ja siguin despeses o ingressos.
Les aportacions en espècie cal valorar-les econòmicament (a preu de
mercat) per tal d’incloure-les al pressupost.
3. Al pressupost cal incloure totes les despeses vinculades als processos
de residència, assajos i exhibició que es sol·liciten al projecte als espais
coproductors.
4. Teniu molt d’esment en reflectir l’IVA i la resta d’impostos derivats de
les partides econòmiques i recordau que l’import atorgat per a la
realització del projecte es farà amb els imposts inclosos. Recordau,
també, que no totes les partides del pressupost contenen IVA
necessàriament, i que aquest IVA és variable depenent de la despesa;
per exemple:
Si a l’elenc artístic se’l fa un contracte laboral comú, aquesta despesa no portarà IVA, sí que
contemplarà, però, les despeses de Seguretat Social. En aquest cas, l’import de la base i el
del total hauria de ser el mateix: el total de la despesa de contractació (Sou brut + despeses
SS empresa).
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Si, pel contrari, comptam amb un/a dissenyador/a de llums que ens emetrà una factura,
aquesta factura sí que portarà IVA i una retenció personal d’IRPF. És el que haureu de
comptabilitzar en el pressupost, desglossant entre BASE IMPOSABLE i IVA i un TOTAL, ja
que l’IRPF és una retenció de la persona que pagareu també a la Hisenda pública.
5. A la columna “OBSERVACIONS” cal detallar si l’import es tradueix en
una aportació en espècie.

Justificació
La justificació, un cop acabat el projecte haurà de ser del 100% del
pressupost del projecte.
En cas de contemplar partides que s’aportin en espècie, per tal de
justificar-les caldrà presentar una declaració signada aportant una
comparativa que aquella despesa es troba dins els barems del preu de
mercat per a la mateixa activitat.
La resta de despeses s’hauran de justificar mitjançant factures i/o
justificants de pagament.
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