CONTRACTE D’EDICIÓ DE CREACIONS VISUALS EN FORMA DE
LLIBRE*
(Contracte marc firmat amb la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya el 29 de juliol
de 1999)
A …, el … de … del …
REUNITS:
D’una part, …, actuant en el seu propi nom i representació, major d’edat, amb domicili
a … i DNI núm. … (d’ara endavant l’AUTOR/A o CREADOR VISUAL).
D’una altra part, … amb domicili social a …, inscrit en el Registre Mercantil amb NIF
…, representat en aquest acte pel Sr./Sra. …, en la seva qualitat de …, segons s’acredita
mitjançant … (d’ara endavant l’EDITOR).
MANIFESTEN:
OPCIÓ A
I. Que … és autor/a de l’obra … (d’ara endavant l’OBRA) i titular de ple domini de tots
els drets que són objecte del present contracte.
Aquesta obra ha estat encarregada en virtut de contracte d’encàrrec d’obra de data …
firmat entre les parts, i que es dóna per perfeccionat amb la firma del present.
II. Que l’EDITOR està interessat a adquirir els drets de reproducció, distribució i venda
en forma de llibre de l’obra en les condicions que es diran.
III. Que les dues parts es reconeixen amb plena capacitat legal per firmar el present
contracte que sotmeten als següents
OPCIÓ B
I. Que … és autor/a de l’obra … (d’ara endavant l’OBRA) i titular de ple domini de tots
els drets que són objecte del present contracte.
(Les característiques d’aquesta obra es detallen a l’annex núm. …)
II. Que l’EDITOR es troba interessat a adquirir els drets de reproducció, distribució i
venda en forma de llibre (*) de l’obra en les condicions que es diran.
III. Que les dues parts es reconeixen amb plena capacitat legal per firmar el present
contracte, que sotmeten als següents

PACTES:
PRIMER. OBJECTE DE LA CESSIÓ:
L’AUTOR/A cedeix a l’EDITOR els drets de reproducció, distribució i venda de l’obra
en forma de llibre (*), per a la seva explotació comercial en llengua espanyola (1) i per a
l’àmbit territorial de ....
La cessió s’entén que està feta amb caràcter exclusiu/no exclusiu, per a la modalitat
d’edició de tapa dura o rústica.
L’AUTOR/A es reserva tots els drets que no són objecte de cessió en el present
contracte.
Si l’editor es proposés una altra modalitat d’edició, haurà d’obtenir prèviament
l’acceptació per escrit de l’AUTOR/A. Així mateix, l’EDITOR només podrà transmetre

a un tercer els drets que se li cedeixen amb el consentiment de l’AUTOR/A, expressat
per escrit.
SEGON. DRETS DE PREFERENT ADQUISICIÓ:
L’AUTOR/A cedeix a l’EDITOR un dret d’opció per un termini de tres anys, a partir de
la data del present contracte, per publicar l’obra en les altres modalitats no emparades
per a aquest contracte: butxaca, club, fascicle i edicions especials. Durant aquest termini
de tres anys, l’EDITOR podrà negociar amb l’AUTOR/A un nou contracte d’edició de
l’obra, en les condicions que tots dos acordin.
L’EDITOR també gaudirà d’un dret preferent d’opció per adquirir els altres drets
d’explotació en els mateixos termes i condicions que l’AUTOR/A pugui convenir amb
tercers. En cas que sigui l’EDITOR qui rebi l’oferta, aquest haurà de notificar a
l’AUTOR/A les dades i condicions objectives i subjectives corresponents a l’oferta, i
l’AUTOR/A disposarà de … dies per comunicar a l’EDITOR si accepta o no aquestes
condicions.
En cas que sigui l’AUTOR/A qui rebi l’oferta, aquest notificarà de forma fefaent a
l’EDITOR les dades i condicions objectives i subjectives corresponents a l’oferta que
pogués haver rebut d’un tercer interessat a portar a terme qualssevol actes d’explotació
a què es refereix l’apartat anterior. L’EDITOR disposarà d’un termini de seixanta dies
per comunicar a l’AUTOR/A la seva voluntat d’adquirir o no els drets en qüestió en les
mateixes condicions que li hagin estat ofertes a l’AUTOR/A. Transcorregut aquest
termini sense que l’EDITOR faci aquesta comunicació, o quan manifesti que no es troba
interessat en l’adquisició en qüestió, l’AUTOR/A podrà celebrar lliurement el contracte
en les condicions notificades.
TERCER. AUTORIA I EXERCICI DELS DRETS:
1. L’AUTOR/A respon davant l’EDITOR de l’autoria i originalitat de l’OBRA i de
l’exercici pacífic dels drets que cedeix mitjançant el present contracte, i manifestant que
sobre aquests no té contrets ni contraurà compromisos o gravàmens de cap mena que
atemptin contra els drets que corresponguin a l’EDITOR o a tercers, d’acord amb el que
s’estipula en aquest contracte. En aquest sentit, l’AUTOR/A es fa responsable davant
l’EDITOR de totes les càrregues pecuniàries que poguessin derivar per a l’EDITOR en
favor de tercers amb motiu d’accions, reclamacions o conflictes derivats de
l’incompliment d’aquest contracte per part de l’AUTOR/A.
2. L’EDITOR es compromet a respectar els drets morals de l’AUTOR/A i a posar en el
seu coneixement qualsevol infracció d’aquests drets que pogués ser realitzada per
tercers.
3. L’EDITOR s’obliga que figuri el nom de l’AUTOR/A de forma destacada en
l’OBRA.
En aquells casos en què l’obra gràfica sigui preponderant, figurarà en portada el nom
del seu autor/a, en els altres casos figurarà a la contraportada o als títols de crèdit.
L’EDITOR s’obligarà així mateix a incloure la menció internacional de reserva de
propietat intel·lectual, en tots els exemplars en què es reprodueixin les obres, seguit del
nom i cognoms o pseudònim del creador visual i l’any de la primera edició, juntament
amb la menció del copyright editorial, i a observar les formalitats administratives
requerides per a la circulació de l’OBRA.
4. L’EDITOR queda facultat per realitzar tots els actes que siguin necessaris per a la
inscripció dels drets sobre l’obra en aquells registres.

QUART. CONTRAPRESTACIÓ:
OPCIÓ A:
L’AUTOR/A percebrà com a remuneració o contraprestació pels drets la cessió dels
quals és objecte del present contracte el …% del preu de venda al públic sense IVA per
cada un dels exemplars venuts. (2)
En totes les quantitats s’efectuaran les retencions que siguin aplicables d’acord amb la
normativa fiscal.
OPCIÓ B:
L’AUTOR/A percebrà la quantitat de … euros a la firma del present contracte o en el
moment d’entregar l’obra en condicions de ser reproduïda.
L’AUTOR/A percebrà com a remuneració o contraprestació pels drets la cessió dels
quals és objecte del present contracte el … % del preu de venda al públic sense IVA per
cada un dels exemplars venuts.
En totes les quantitats s’efectuaran les retencions que siguin aplicables d’acord amb la
normativa fiscal.
CINQUÈ. PUBLICACIÓ:
L’EDITOR està obligat a posar l’OBRA a la venda en un termini màxim de … mesos, a
comptar des de la data de l’entrega de l’original.
SISÈ. EDICIONS I NOMBRE D’EXEMPLARS:
Durant la vigència del present contracte, l’EDITOR podrà efectuar un màxim de …
edicions de l’OBRA, amb un mínim de … exemplars i un màxim de …, amb les
reimpressions que dins d’aquests totals lliurement decideixi l’EDITOR. (3)
L’edició o reimpressió d’una obra s’entendrà esgotada quan quedi sense vendre, en bon
estat per a la venda al públic, un nombre d’exemplars inferior al … % del total d’edició,
o, en tot cas, a … exemplars, quan l’AUTOR/A no hagi rebut cap liquidació
transcorreguts … mesos des de la data establerta per a això en el pacte …, o quan,
transcorregut un període de … anys des de la data de publicació de l’obra, les
liquidacions anuals registrin una venda inferior a … exemplars.
SETÈ. CONTROL DE TIRADA:
Abans de la posada en circulació dels exemplars impresos de cada una de les edicions o
reimpressions que realitzi l’EDITOR, aquest remetrà a l’AUTOR/A una certificació
expressiva del nombre d’exemplars de què consta l’edició o reimpressió de què es tracti,
juntament amb una declaració de la indústria o indústries d’arts gràfiques en què es va
realitzar la impressió i enquadernació en què es faci constar el nombre d’exemplars
fabricats que fossin entregats a l’EDITOR, així com la data de les entregues realitzades.
VUITÈ. EXEMPLARS GRATUÏTS:
A) L’AUTOR/A rebrà sense cap càrrec … exemplars de la primera edició i …
exemplars de cada una de les noves edicions i reimpressions de l’obra. Així mateix,
l’AUTOR/A podrà adquirir de l’EDITOR, amb un descompte equivalent al descompte
mitjà que l’editor apliqui als distribuïdors de l’obra, els exemplars que requereixi per al
seu ús particular o amb destí a tercers, sense que en cap cas puguin ser destinats a
comerç.
Sobre aquests exemplars l’autor/a no percebrà cap liquidació.
B) També estaran exempts de liquidació a l’AUTOR/A, encara que li hauran de ser
notificats, els exemplars que l’EDITOR entregui gratuïtament per a fins de promoció i

crítica de l’obra. El màxim d’exemplars que podrà destinar l’EDITOR per a fins de
promoció serà de … en el cas de la primera edició i de … per a les successives.
NOVÈ. EXPLOTACIÓ I DISTRIBUCIÓ:
L’EDITOR distribuirà l’obra en el termini i les condicions estipulats, i assegura la
difusió comercial de l’obra d’acord amb els usos habituals en el sector professional de
l’edició.
L’EDITOR comunicarà a l’AUTOR/A la forma de distribució de l’obra i quina entitat la
realitzarà.
DESÈ. LIQUIDACIONS:
L’EDITOR s’obliga a presentar a l’AUTOR/A semestralment un certificat en què
constin les liquidacions de les vendes d’exemplars de l’OBRA durant el semestre
natural immediatament anterior –encara que el resultat sigui negatiu– amb expressió del
nombre d’exemplars publicats, venuts, en dipòsit, distribuïts i en magatzem, així com el
seu preu de venda sense IVA segons catàleg. En cas que el saldo resultés favorable a
l’AUTOR/A, l’EDITOR realitzarà el pagament de les quantitats degudes, dins dels
trenta dies següents a l’enviament del certificat.
L’EDlTOR es compromet a facilitar a l’autor/a l’examen dels seus llibres de
comptabilitat.
Així mateix, l’AUTOR/A tindrà dret a realitzar, a costa seva, la revisió per part d’una
firma d’auditoria de les liquidacions efectuades per l’EDITOR, i aquest últim es
compromet a facilitar l’examen per part d’aquesta auditoria de tots els seus llibres i
documents mercantils.
ONZÈ. DURADA DEL CONTRACTE:
A) El present contracte tindrà una durada de … anys (màxim 15) des de la data en què
l’autor/a posi a disposició de l’editor l’obra en condicions de ser reproduïda.
B) El contracte podrà quedar resolt en els casos següents:
1. Quan, esgotada l’última edició realitzada, d’acord amb el que es defineix en el pacte
CINQUÈ, l’EDITOR no efectuï la següent en el termini de … mesos.
2. Quan l’EDITOR cedeixi indegudament a tercers els drets objecte d’aquest contracte.
3. En els supòsits de liquidació o canvi de titularitat de l’empresa editorial.
En cas que l’EDITOR es trobi constituït com a entitat mercantil, la venda d’accions o
participacions socials per part dels actuals titulars en favor de tercers no es considerarà
canvi de titularitat de l’empresa a aquests efectes.
4. Si l’EDITOR fos declarat en estat de fallida o de suspensió de pagaments, la present
cessió quedarà automàticament resolta, sense que ningú es pugui considerar autoritzat a
continuar l’explotació de l’obra, excepte l’AUTOR/A, al qual revertiran els drets cedits.
5. En cas de no publicació de l’obra en el termini previst, el present contracte quedarà
automàticament resolt, i totes les quantitats percebudes anticipadament per l’AUTOR/A
quedaran definitivament en la seva propietat.
6. Per les causes de resolució reconegudes en la legislació vigent.
C) Una vegada finalitzat el contracte, l’EDITOR podrà vendre aquells exemplars de
l’obra que haguessin quedat en el seu poder, durant el termini dels tres mesos posteriors
a la data de finalització. Una vegada complert aquest termini, l’EDITOR haurà de
procedir a retirar de la circulació i venda tots els exemplars que encara li quedessin

sense vendre. L’AUTOR/A podrà optar per adquirir de l’editor els exemplars en el seu
poder, des de la mateixa data de venciment del contracte, al 50% del preu de venda al
públic.
DOTZÈ. SALDO I DESTRUCCIÓ D’EXEMPLARS:
Si, transcorreguts dos anys des de la data de la seva inicial posada en circulació,
l’EDITOR disposa dels exemplars que li quedin de l’obra per destruir-los o vendre’ls
com a saldo, aquests no meritaran la remuneració establerta en el pacte QUART, però
l’AUTOR/A tindrà dret a adquirir directament de l’EDITOR tots o una part dels
exemplars que li quedin a preu de saldo, i li haurà de comunicar l’opció escollida dins
del termini dels trenta dies següents a la recepció de la comunicació que l’EDITOR li
haurà d’haver realitzat fefaentment a aquest efecte.
En cas de venda en saldo o destrucció dels exemplars, els drets cedits a l’EDITOR en el
present contracte revertiran directament a l’AUTOR/A, sense necessitat de preavís i
sense perjudici de les quantitats ja pagades o degudes encara a l’AUTOR/A.
TRETZÈ. OBLIGACIONS FISCALS:
L’AUTOR/A faculta expressament l’editor per a la detracció i ingrés en el Tresor Públic
d’aquelles quantitats que per qualsevol concepte impositiu hagués de satisfer, derivades
dels rendiments de la propietat intel·lectual objecte d’aquest contracte, en tots aquells
impostos o gravàmens en què l’EDITOR tingui, per disposició legal, la condició de
substitut de l’AUTOR/A com a contribuent.
CATORZÈ. ENTITATS DE GESTIÓ:
Les dues parts se sotmeten expressament a allò que es disposa en l’article 25 de la llei
de propietat intel·lectual respecte a la participació en una remuneració compensatòria
per les reproduccions per a ús privat de l’obra, a través de l’entitat de gestió
corresponent.
QUINZÈ. LEGISLACIÓ APLICABLE:
El present contracte es regirà i serà interpretat d’acord amb el que preveu el reial decret
legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat
intel·lectual i, en general, per les disposicions legals que li siguin d’aplicació.
SETZÈ. SUBMISSIÓ:
A) Per resoldre les divergències que poguessin sorgir com a conseqüència de la
interpretació i execució del present contracte, les dues parts se sotmetran a un arbitratge
d’equitat que realitzaran els membres que es designin per part de la Comissió mixta
d’Editors i Autors.
B) Les dues parts se sotmeten, per a qualsevol diferència que pogués sorgir de la
interpretació i compliment del present contracte, a la jurisdicció i competència dels
jutjats i tribunals de la ciutat de ... i renuncien al seu propi fur, si fos un altre.
I en prova de la seva conformitat, el firmen per duplicat en la data i al lloc assenyalats a
l’encapçalament.
l’EDITOR

l’AUTOR/A

(*)
Per al cas en què es vulgui subscriure contracte d'edició en suport multimèdia,
s’haurà de substituir ‘en forma de llibre’ pel següent text: «...per a la seva edició en
DVD, CD-ROM, així com tots els suports que siguin necessaris per a l'explotació de les
il·lustracions en forma d'obra multimèdia».
(1) Concreteu l'expressió de la llengua o llengües en què s’hagi de publicar.
(2) S’ha de tenir en compte que, com a avançament a compte dels drets que li podrien
correspondre a l'AUTOR/A, l'EDITOR li ha satisfet la quantitat reflectida en el
contracte d'encàrrec d'obra.
(3) A manera de recomanació i per evitar l'exagerada amplitud entre mínim i màxim que
a vegades s'estableix contravenint la intenció de l'article 60 de la llei de propietat
intel·lectual, es podrà limitar aquesta amplitud, segons la quantia del mínim d'exemplars
previst, en la proporció següent:
a) si el mínim és inferior a 10.000 exemplars, el màxim d'exemplars no podrà ser
superior al triple del mínim previst.
b) si el mínim va de 10.000 a 50.000 exemplars, el màxim no podrà ser superior
al doble del mínim previst.
c) si el rnínim és superior a 50.000 exemplars, el màxim no podrà ser superior al
150% del mínim.

