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ANNEX VII  

Pressupost detallat del projecte (despeses subvencionables, punt 6) 

 

DADES DEL  SOL·LICITANT  

Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ................................................................................... 

DNI/CIF:  .................................... 

Nom del PROJECTE: ......................................................................................................... 

LÍNIA: ........................................ 

Aquest pressupost ha de detallar ingressos i despeses amb el pertinent IVA desglossati.  

A continuació, marcau la quantia del projecte en els conceptes següents:  

A) Despeses subvencionables* 
 

  
Fins a un 100% de despeses realitzades a Mallorca vinculades a: 

1- Infraestructura per a les projeccions Base imposable       IVA        

1.1- Lloguer de sales o altres espais d'exhibició    

1.2- Lloguer d'equips de projecció    

1.3- Lloguer d'equips de so    

1.4- Lloguer d'equips d'il·luminació    

1.5- Contractació de tècnics per a la instal·lació temporal d'aquests equips    

1.6- Contractació de tècnics per al maneig dels equips , so i il·luminació    

2- Gestió   

2.1- Drets d'exhibició    

2.2- Servei de traducció: subtitulat, traducció simultània, de material 
promocional o programes    

2.3- Transport d'originals o còpies, de material promocional, decorats    

3- Convidats   

3.1- Desplaçament    

3.2- Allotjament    

Fins a un 50% de les despeses següents: 
4- Contractacions   

4.1- Servei d'hostes i hostesses    

4.2- Presentadors/es i moderadors/es    

4.3- Artistes    

5- Màrqueting   

5.1- Disseny, edició i producció de publicacions    

5.2- Contractació específica d'agents de premsa    

5.3- Contractació específica d'agents de comunicació    

5.4- Disseny, edició i producció de materials per als mitjans de comunicació    

5.5- Campanyes publicitàries i xarxes socials    

6- Disseny i producció de premis o guardons oficials    

7- Honoraris de personal, subcontractació de serveis i serveis complementaris    

 8 – Honoraris de la direcció de l’esdeveniment    
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*Les factures presentades han d’anar referenciades amb el mateix concepte que el 

pressupost presentat. Per exemple, una factura presentada en concepte “Subtitulat”, 

s’hauria de referenciar de la següent manera: “2.2 - Servei de traducció: subtitulat, 

traducció simultània, de material promocional o programes”. 

**Queden excloses les despeses següents:  

o Les dietes  

o Els tiquets de combustible i aparcament  

o Els desplaçaments i allotjaments en primera classe o categories superiors 

descrits als punts anteriors  

o Les despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de menjars o altres 

semblants que no siguin un element necessari per dur a terme el projecte 

subvencionat. 

B) Ingressos pel mateixos conceptes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................., .............. de ................................. de 20... 

 

(Signatura) 

                                                 
i Podeu trobar la informació completa sobre les despeses subvencionables al punt 6 

d’aquesta convocatòria   
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