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A [Localitat], el [dia, mes i any].

REUNITS
D’una part,
El senyor / La senyora [nom i cognoms], major d’edat, amb NIF [número], que actua com a [càrrec]
i en nom i representació de l’entitat anomenada [nom entitat], amb NIF [número] (d’ara en endavant,
l’ENTITAT).
I, de l’altra part,
El senyor / La senyora [nom i cognoms], major d’edat, amb NIF [número], que actua en nom i interès
propis (d’ara en endavant, l’AUTOR).

Ambdues parts, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar el present contracte,

MANIFESTEN
I. Que l’ENTITAT ORGANITZADORA realitza els Premis [cal especificar nom dels premis] que tenen per
objectiu atorgar un premi a [cal especificar, per exemple, artista de menys de 30 anys] i està interessada que
el JURAT formi part com a membre del Jurat d’aquests premis en l’edició d’aquest any [cal especificar any].
II. Que el JURAT accepta formar part com a membre del Jurat dels Premis [cal especificar nom dels premis].
III. Que, com a conseqüència de l’anterior, ambdues parts convenen i signen el present contracte,
amb subjecció al que estableixen les següents

CLÀUSULES
PRIMERA. L’ENTITAT encarrega a l’AUTOR la realització d’una OBRA d’acord amb les característiques
que s’indiquen a l’Annex a aquest contracte i l’AUTOR es compromet a realitzar-la d’acord amb aquestes
característiques.
SEGONA. El Jurat estarà compost per [cal especificar nombre] destacats membres del món cultura
i artístic [o el que correspongui].

TERCERA. El JURAT amb/sense selecció prèvia dels candidats debatrà i acordarà amb els altres membres
del Jurat el guanyador del premi.
Ho farà en una sessió [o les sessions que siguin] que se celebrarà a [cal especificar lloc], el dia [cal especificar
número de dia, mes i any] de [cal especificar hores].

QUARTA. El premi podrà / no podrà ser declarat desert i s’atorgarà a aquella obra de les presentades / aquell
artista dels presentats que, per unanimitat o, si no, per majoria de vots del Jurat, se’n consideri mereixedora /
mereixedor.
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La decisió del Jurat serà inapel·lable i vinculant per l’ENTITAT ORGANITZADORA, i es farà pública en un acte
que se celebrarà a [cal especificar lloc] al mes de [cal especificar mes] de [cal especificar any]; l’ENTITAT
ORGANITZADORA es reserva el dret a modificar aquesta data a la seva conveniència.
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CINQUENA. L’ENTITAT ORGANITZADORA pagarà al JURAT pels seus serveis professionals com a membre
del Jurat la quantitat de [cal especificar quantitat] euros, que seran liquidats en el moment que els membres
del Jurat lliurin a l’ENTITAT ORGANITZADORA el seu veredicte de qui ha guanyat el premi.
L’esmentada quantitat es veurà incrementada amb l’impost sobre el valor afegit (IVA) corresponent,
en cas que aquest sigui aplicable i sempre a càrrec de l’ENTITAT.
En el cas que, per causes no imputables al JURAT, el premi no s’arribés a atorgar o se suspengués,
l’ENTITAT igualment s’obliga a abonar al JURAT els seus honoraris per la feina feta fins a aquell moment.
A més, l’ENTITAT ORGANITZADORA assumirà totes les despeses necessàries de desplaçament, hotel
i dietes del JURAT.

SISENA. El JURAT cedeix de manera gratuïta, no exclusiva, indefinidament i per tot el món els seus drets
d’imatge de totes aquelles fotografies on surtin els membres del Jurat, ja sigui per a la difusió del premi,
el seu lliurament o l’acte on es farà públic el mateix.

SETENA. L’ENTITAT s’obliga que figuri el nom del JURAT de manera destacada en totes les publicacions
que facin referència al premi [cal especificar nom del premi].

VUITENA. El present contracte es regirà per les disposicions de la normativa espanyola.
Amb renúncia al fur que els pogués correspondre, ambdues parts acorden que qualsevol divergència que
pogués sorgir en la interpretació o el compliment d’aquest contracte, d’alguna o de totes les seves condicions
i de les relacions que en aquest es regulen, serà sotmesa per les parts als jutjats i tribunals de [nom ciutat].

I, en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte a la ciutat
i en la data indicades.

El COMISSARI / La COMISSÀRIA					
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La INSTITUCIÓ
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ANNEX

Amb el suport de:

