CONTRACTE D’AGÈNCIA
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’AGENT.
EXPOSEN:
I. Que l’AGENT, en qualitat d’agent d’il·lustradors, es compromet a promoure de
manera continuada i independent, a partir de la data del present contracte, tot tipus de
contractes sobre les obres d’il·lustració o d’il·lustració i literàries de l’AUTOR/A,
creades a partir d’aquesta data, així com les preexistents que es detallen en l’ANNEX.
II. Que … , autor/a d’obres d’il·lustració i literàries, accepta la representació de … per a
l’explotació de les seves obres.
Les dues parts atorguen el present CONTRACTE D’AGÈNCIA i a aquest efecte
convenen els següents
PACTES
PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE. L’objecte del present contracte és la
promoció i la mediació per part de l’AGENT de les obres de l’AUTOR/A, esmentades
en el Manifesten I, per a la cessió dels drets d’explotació de les obres, en les modalitats
següents:
–Contractes d’edició i cessió dels drets de reproducció i distribució de les obres de
l’autor/a en forma de llibre per a les modalitats d’edició següents: tapa dura, cartoné, o
rústica, col·leccions, seriacions, antologies, edicions de butxaca i del club de llibre.
–Contractes de transformació d’una obra preexistent, tant per a la traducció de l’obra
com per a la seva adaptació al cine, teatre o televisió.
–Contractes d’execució pública i de cessió del dret de comunicació pública de les obres
de l’autor/a per a radiodifusió, dissertació, recitació o qualsevol altre acte de
comunicació pública.
L’AUTOR/A concedeix a l’AGENT l’autorització necessària perquè en el seu nom i
representació porti a terme totes les gestions necessàries per aconseguir els objectius del
present contracte.
L’AGENT sotmetrà a l’aprovació de l’AUTOR/A els contractes per a l’explotació de
les seves obres.
L’AUTOR/A, en cas d’acceptar les condicions proposades, tancarà i firmarà els
contractes de cessió de drets d’explotació de les seves obres.

SEGON. ÀMBIT DE VALIDESA DEL CONTRACTE. El present contracte serà vàlid i
produirà els seus efectes en tots els països del món a partir de la data de subscripció.
En relació amb l’obra creada per l’AUTOR/A amb anterioritat a aquesta data, en cas
d’acord entre les parts a fi que sigui objecte del present contracte, l’esmentada obra
anterior serà relacionada per Annex en el contracte.
TERCER. PACTE D’EXCLUSIVA. L’AUTOR/A s’obliga de forma exclusiva amb
l’AGENT i li garanteix l’exercici pacífic dels drets que cedeix pel present contracte, i
manifesta que no té contrets ni contraurà en el futur compromisos o gravàmens que
afectin la realització del present contracte.
QUART. OBLIGACIONS DE L’AGENT. L’AGENT s’obliga a promoure l’obra de
l’AUTORA realitzant la gestió de tot tipus d’actes amb editors, productors i altres
persones interessades en l’explotació de l’obra de l’AUTOR/A i a tancar els contractes
necessaris per obtenir aquesta finalitat, de la manera establerta en el pacte primer.
L’AGENT es compromet a vetllar pels interessos de l’AUTOR/A i pel compliment dels
contractes derivats del present acord, a posar en coneixement d’aquest tota la
informació de què disposi i a desenvolupar la seva activitat d’acord amb les seves
instruccions, sense perjudici del dret que assisteix l’AGENT a la independència en la
forma de realitzar les seves funcions.
Així mateix, l’AGENT es compromet a respectar els drets morals i patrimonials de
l’AUTOR/A i a posar en coneixement d’aquest qualsevol infracció d’aquests drets que
pogués ser realitzada per tercers.
L’AGENT entregarà a l’AUTOR/A els exemplars gratuïts de l’edició o transformació
de les seves obres que li corresponguin i s’obliga a presentar-li un certificat en què
constin les liquidacions de les vendes d’exemplars de les obres emès per l’editor,
productor o qualsevol altre cessionari, en cas que li siguin tramitats a l’AUTOR/A a
través de l’AGENT.
CINQUÈ. OBLIGACIONS DE L’AUTOR/A. Pagar a l’AGENT el …. % de la
remuneració que correspongui a l’AUTOR/A com a conseqüència de l’explotació de les
obres relacionades en el Manifesten I o per Annex, en la seva llengua original, i sobre
les quals l’AGENT intervingui directament, i el …% en els contractes de traducció de
les obres de l’AUTOR/A relacionades en el Manifesten I o per Annex i sobre les quals
l’AGENT intervingui directament.
Aquestes comissions s’aplicaran sobre l’import brut de les quantitats convingudes en
concepte dels drets d’autor. L’AGENT repercutirà íntegrament a l’AUTOR/A les
retencions i els impostos que legalment estiguin establerts en cada moment.
Pagar a l’AGENT el mateix percentatge estipulat en el paràgraf anterior, si una de les
seves obres, subjectes al present contracte, obté algun premi la dotació del qual
constitueixi un avançament sobre vendes futures.
Autoritzar l’AGENT perquè en el seu nom i representació cobri directament de les
editorials o altres cessionaris les remuneracions en concepte de drets d’autor/a
convingudes en els contractes subscrits amb la seva intervenció, així com perquè en
dedueixi els percentatges que li corresponen en concepte de comissió.
Notificar a l’AGENT de forma fefaent tota la informació i els documents necessaris per
a la realització del seu treball.
L’AUTOR/A està obligat a respectar el funcionament de l’agència reconeixent la
independència de l’AGENT en el desenvolupament de la seva activitat, així com la

capacitat necessària per complir amb l’objecte del present contracte. L’AUTOR/A haurà
de mostrar en tot moment una actitud respectuosa i de col·laboració amb l’AGENT.
SISÈ. AUTORITZACIÓ PER CONTRACTAR AMB SUBAGENTS. L’AUTOR/A
autoritza l’AGENT per recórrer a l’actuació de subagents. Totes les despeses, impostos i
comissions que acreditin i/o es meritin seran a compte exclusivament de l’AGENT i
seran pagats de la manera que l’AGENT i el subagent convinguin, amb total indemnitat
per a l’AUTOR/A.
SETÈ. DESPESES DERIVADES DEL COMPLIMENT DEL CONTRACTE. Les
despeses ocasionades en l’exercici de la seva intermediació aniran a càrrec de
l’AGENT.
Les despeses addicionals per a la defensa judicial i extrajudicial dels drets de propietat
intel·lectual de l’AUTOR/A, com ara honoraris d’advocats, minutes de notaris i altres,
aniran a càrrec de l’AUTOR/A, sempre que hagin estat sotmesos a la seva aprovació
preliminar.
VUITÈ. DURADA DEL CONTRACTE. El present contracte tindrà una durada d’un
any a comptar des de la seva firma. Acabat el contracte pel transcurs del termini indicat
s’entendrà renovat automàticament per períodes successius d’un any si cap de les parts
comunica a l’altra, mitjançant carta certificada, la seva intenció de posar terme al
contracte amb una anticipació mínima d’un mes respecte a la data del terme del període
inicial o a qualsevol de les seves pròrrogues.
En cas que el contracte quedi resolt, l’AGENT seguirà percebent les comissions
meritades dels contractes subscrits mitjançant la seva intervenció fins a la seva
terminació.
NOVÈ. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE. La relació jurídica derivada del
present contracte s’extingirà pel transcurs del temps d’acord amb el que estableix la
clàusula anterior i per les causes següents:
–Per mutu acord entre les parts. En aquest cas es pactaran les indemnitzacions que
l’AUTOR/A haurà de compensar a l’AGENT, ja sigui pels guanys obtinguts o bé per les
despeses realitzades per l’AGENT en el desenvolupament de la seva activitat i que no
hagin estat amortitzats.
–Per incompliment total o parcial de les obligacions contretes per les parts.
DESÈ. RÈGIM LEGAL I JURISDICCIÓ 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 per les normes
imperatives de la llei 12/1992, de 27 de maig, sobre contracte d’agència.
Per a tots els dubtes i incidències que puguin sorgir de la interpretació i execució del
present contracte, seran competents els jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia de
qualsevol altre fur que pugui correspondre.
I, com a prova de conformitat, les dues parts firmen el present contracte per duplicat i a
un sol efecte al lloc i en la data esmentats a l’encapçalament.
L’AGENT

L’AUTOR/A

