CONTRACTE DE CREACIÓ DE PERSONATGE O MASCOTA
A …, el … de … del …
REUNITS:
D’una part, … (nom complet), amb domicili a …(població),
c/ … i NIF …
D’ara endavant l’AUTOR/A.
D’una altra part, … (si és persona física, nom complet), amb domicili a … (població), c/
… i NIF …
… (si és persona jurídica, nom complet de l’empresa), amb domicili a … (població), c/
… i NIF … , representada en aquest acte per … en qualitat de …
D’ara endavant, l’EDITOR (o el CLIENT)
EXPOSEN:
I. Que el CLIENT necessita crear un personatge … (determineu-lo, si es pot), que d’ara
endavant anomenarem MASCOTA, per a la seva campanya de … , i n’ha encarregat a
l’AUTOR/A la creació.
II. Que l’ AUTOR/A ha acceptat l’encàrrec.
III. Que les parts es reconeixen mútuament la plena capacitat legal per contractar i
obligar-se lliurement i formalitzen aquest contracte d’acord amb els següents
PACTES:
PRIMER. L’AUTOR/A cedeix al CLIENT els drets de reproducció, impressió i
publicació de la MASCOTA, en forma de .… (díptics, cartells, etc.) dins la campanya
… (especifiqueu-ho al màxim). Per a qualsevol altre ús que es vulgui donar a la
MASCOTA diferent dels aquí especificats, el CLIENT ha de sol·licitar prèviament el
consentiment de l’AUTOR/A.
SEGON. Com a contraprestació d’aquesta cessió, l’AUTOR/A rebrà la quantitat de …
euros, que li seran pagats 30 dies després del lliurament del treball.
TERCER. L’AUTOR/A declara ser l’únic autor de la MASCOTA i estar, per tant, en
plena possessió dels drets cedits, i es fa responsable davant de tercers de qualsevol
problema que pugui sorgir per aquest motiu.
QAURT. L’AUTOR/A es compromet a lliurar el treball acabat abans del dia …
CINQUÈ. El CLIENT sotmetrà a l’aprovació de l’AUTOR/A les proves de gravat o
mostres d’impressió del treball, per tal que hi doni l’aprovació o hi introdueixi les
modificacions que consideri oportunes, en un termini no superior a set dies. Passat
aquest termini, si l’AUTOR/A no manifesta el contrari, el resultat es considerarà bo.
SISÈ. El CLIENT farà constar en tots els exemplars impresos de la MASCOTA el nom
de l’AUTOR/A.
SETÈ. En tot el que no preveu aquest contracte, es tindrà en compte el que disposa el
reial decret legislatiu 1/1996 del 12 d’abril.

VUITÈ. Les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de …
En senyal de conformitat, i per a més obligació, estenen i signen aquest contracte per
duplicat i a un sol efecte a la ciutat i en la data indicats a l’encapçalament.
El CLIENT

l’AUTOR/A

