CONTRACTE DE CREACIÓ PUBLICITÀRIA
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’ANUNCIANT O AGÈNCIA.
EXPOSEN:
I. 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. Pel present contracte se cedeix el dret de reproducció de les il·lustracions
ressenyades a l’ANNEX núm. 1 per a la campanya de … i durant el termini de temps
següent: …
En cas que l’anunciant i/o l’agència faci canvis substancials de la campanya, tant en els
suports com en la durada i l’àmbit de difusió, es necessitarà el consentiment exprés de
l’autor/a i la modificació dels honoraris.
SEGON. L’autor/a realitzarà l’obra en el termini i d’acord amb les indicacions
prèviament pactades. Les entregues aniran acompanyades sempre del seu corresponent
albarà.
TERCER. L’agència tornarà, excepte si està pactada la seva venda mitjançant l’oportú
contracte, els originals de l’autor/a després de feta la impressió i responent del bon estat
i conservació de l’obra.
QUART. L’agència remetrà les proves de gravat de la il·lustració a l’autor/a, el qual es
compromet a retornar-les en el termini màxim de .... dies, i indicar per escrit les
observacions pertinents, tenint en compte el sistema de reproducció usat. Si
transcorregut aquest termini l’autor/a no ha tornat les proves, l’agència podrà realitzar
les correccions tècniques que estimi oportunes, sense que pugui exigir cap tipus de
responsabilitat si el resultat de les correccions no fos satisfactori per a l’autor/a.
CINQUÈ. L’agència pagarà a l’autor/a els honoraris pactats de la manera següent: …
En cas de produir-se algun tipus de modificació en les il·lustracions entregades, que no
s’hagin establert com a característiques de l’encàrrec pactat, l’agència haurà de pagar
els honoraris complementaris corresponents, que es fixaran dins dels paràmetres i en
proporció als ja pactats.

SISÈ. L’anunciant i/o l’agència es compromet a fer constar el nom o pseudònim de
l’autor/a en qualsevol dels formats o suports on es reprodueixi la il·lustració.
Són responsables del compliment d’aquest contracte l’autor/a i per un altre costat, amb
caràcter solidari, l’anunciant i l’agència publicitària.
SETÈ. Les desavinences sorgides de la interpretació i el compliment d’aquest contracte
seran competència judicial dels jutjats i tribunals de ...., i es renuncia al propi fur, si fos
un altre.
En senyal de conformitat, les parts estenen i signen aquest contracte per duplicat i a un
sol efecte a la ciutat i en la data indicats a l’encapçalament.
L’anunciant

l’autor/a

