CONTRACTE DE MARXANDATGE
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 CLIENT.
EXPOSEN:
I. Que … és autor/a, i per tant, amb plena titularitat dels drets que li atorga la llei de
propietat intel·lectual, de … (personatges, mascotes), dels quals s’adjunta una fotocòpia
en color en aquest contracte (Annex 1).
II. Que … (client) té la intenció d’utilitzar els personatges esmentats per produir
diferents productes de marxandatge i comercialitzar-los.
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 en exclusiva a … (client), amb la compensació econòmica
que es dirà, els drets de reproducció, impressió, distribució i venda, tant en dues com en
tres dimensions, dels personatges esmentats, per tal de fabricar productes dels
anomenats de marxandatge en qualsevol de les seves formes. En queda exclosa
expressament l’edició en forma de llibre.
SEGON. Com a contraprestació a aquesta exclusiva, l’autor/a rebrà la quantitat de …
euros, que li seran pagats 30 dies després de la signatura d’aquest contracte.
Pel que fa al percentatge que li correspon, l’autor/a rebrà el 10 % dels ingressos
obtinguts per l’explotació de cada un dels productes, calculats sobre el preu de venda al
públic sense IVA, segons es desprengui de les respectives liquidacions dels productors,
i que … (client) pagarà anualmente a l’autor/a, amb la presentació prèvia de la
liquidació corresponent.
TERCER. El Sr./Sra. … (client) lliurarà gratuïtament … exemplars en cada tiratge i
practicarà un 40 % de descompte a l’autor/a quan en vulgui adquirir d’altres, amb el
benentès que no podran ser comercialitzats.
QUART. L’autor/a declara estar en plena possesió dels drets de propietat intel·lectual
que cedeix en aquest contracte, i que no ha contret ni contraurà cap obligació que pugui
atemptar contra el que aquí es pacta, i faculta el Sr./Sra. … (client) per perseguir
qualsevol infracció en aquest sentit.

CINQUÈ. Aquesta cessió tindrà una durada de cinc anys, prorrogables si alguna de les
parts ho manifesta per escrit i l’altra no s’hi oposa, també per escrit.
SISÈ. El Sr./Sra. … (client) es compromet que els personatges tinguin una reproducció
fidel, íntegra i de qualitat, a no introduir-hi cap modificació sense el consentiment de
l’autor/a, a respectar la signatura que dugui l’original, o en el seu defecte a imprimir-la
en lloc discret però visible, i a fer constar tant en el producte com a l’envàs o embolcall
la indicació del © de l’autor/a, a més del © del productor, si escau.
SETÈ. Per tal de contribuir al control de la qualitat dels productes, … (autor/a) es
compromet a fer les adaptacions, les indicacions o les supervisions dels processos de
fabricació que faci falta. Un cop fetes les proves o matrius, se sotmetran a la seva
consideració per tal que en el termini de set dies faci les indicacions que cregui
oportunes per al seu millorament o hi doni el vistiplau.
Tant les il·lustracions originals com els esborranys, prototips, etc., que hagi creat
l’autor/a en el procés de producció, li hauran de ser retornats un cop acabades les
tasques de reproducció.
VUITÈ. … (client) podrà negociar contractes de marxandatge amb terceres persones,
però n’haurà d’informar l’autor/a, que haurà de donar-hi la conformitat perquè tinguin
validesa.
Tant en els contractes com en els encàrrecs d’obra que faci … (client) per dur a terme la
producció, s’haurà de respectar aquest contracte, especialment el que s’estableix en el
pacte SISÈ.
NOVÈ. En tot el que no s’hagi previst en aquest contracte s’aplicarà el que disposa el
reial decret legislatiu 1/1996 del 12 d’abril.
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

