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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 està interessada a encarregar a l’AUTOR un text [cal especificar: article, llibre…]
(en endavant, l’OBRA) i a adquirir els drets d’explotació de l’OBRA.
II. Que l’AUTOR està interessat a escriure l’OBRA i a cedir a l’ENTITAT els drets d’explotació de l’OBRA.
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. L’AUTOR s’obliga a lliurar a l’ENTITAT l’original de l’OBRA que és objecte del present contracte
totalment acabada i en condicions de ser reproduïda abans del dia .................... de .................... de ....................

TERCERA. L’ENTITAT pagarà a l’AUTOR, en concepte dels drets d’autor que puguin correspondre-li
per l’edició de l’obra encarregada, la quantitat de [cal especificar quantitat] euros, que seran liquidats
en el moment que l’AUTOR lliuri l’OBRA, en les condicions previstes en el pacte anterior, a l’ENTITAT.
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 a l’AUTOR, el text no s’arribés a editar, l’ENTITAT haurà d’abonar
a l’AUTOR la quantitat total pactada en aquesta clàusula o la quantitat de [cal especificar quantitat].

QUARTA. Realitzada, lliurada i acceptada l’OBRA, i pagada la bestreta per l’ENTITAT, els drets de
reproducció, distribució i venda de la mateixa en forma de [cal especificar: catàleg, revista…] se cedeixen
a l’ENTITAT per a la seva explotació comercial en llengua .................... i per a l’àmbit territorial de ....................
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CINQUENA. La cessió s’entén feta amb caràcter exclusiu / no exclusiu [cal escollir-ne una], en qualsevol
dels possibles sistemes de comercialització.

SISENA. L’AUTOR respon davant l’ENTITAT de l’autoria i originalitat de l’OBRA i de l’exercici pacífic dels
drets que cedeix mitjançant aquest contracte, i manifesta que sobre aquests no té contrets ni contraurà
compromisos o gravàmens de cap mena que atemptin contra els drets que a l’ENTITAT o a tercers
corresponguin, d’acord amb el que estipula el present instrument.

SETENA. L’ENTITAT s’obliga que figuri el nom de l’AUTOR de manera destacada en tots els exemplars de
l’OBRA que publiqui i a incloure la menció internacional de reserva de propietat intel·lectual seguida del nom
i cognoms o pseudònim de l’AUTOR i de l’any de la primera edició, a més de la menció del copyright editorial,
i a observar les formalitats administratives.
Així mateix, l’ENTITAT s’obliga a lliurar de manera gratuïta a l’AUTOR la quantitat de ....
[cal especificar nombre] exemplars de l’OBRA.

VUITENA. L’AUTOR declara conèixer i acceptar la forma de distribució de l’ENTITAT pel que fa a l’explotació
de l’OBRA i a la seva difusió comercial.

NOVENA. 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 s’hi 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:

