CONTRACTE DE DIPÒSIT D'IL·LUSTRACIONS

SEGON. El DIPOSITARI es farà càrrec de les il·lustracions dipositades amb el màxim de cura i diligència possible.

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 …

TERCER. El dipòsit de referència és per temps indefinit, però,
en el moment en què l’AUTOR/A ho cregui convenient, podrà
recuperar les obres. En cas que de les il·lustracions objecte del
present contracte no se’n fes l’ús per al qual han estat dipositades, el contracte quedarà rescindit de forma automàtica i les
obres hauran de ser immediatament retornades al seu
AUTOR/A.
QUART. En cap cas el dipòsit de les obres comporta la cessió
dels drets d'explotació d’aquestes obres, tret que s’hagi pactat
expressament.

D'ara endavant, el DIPOSITARI.

CINQUÈ. Les despeses de conservació de les obres diposita-

EXPOSEN:

des, així com qualsevol altra despesa que generi el dipòsit,
seran a càrrec del DIPOSITARI.

I. Que el Sr./Sra. …, il·lustrador/a de professió, és l'AUTOR/A

SISÈ. Mentre duri el dipòsit, el DIPOSITARI podrà deixar les

de les il·lustracions següents: … (especifiqueu les il·lustracions
que seran objecte del dipòsit).

II. Que l’AUTOR/A desitja que la seva obra, anteriorment

obres objecte del present contracte en préstec per a exposicions
temporals d'altres centres o entitats, amb les precaucions extremes habituals i donant-ne compte de forma anticipada a
l’AUTOR/A.

detallada, estigui a l'abast del públic en general, i en vol fer
dipòsit a … (nom del DIPOSITARI; especifiqueu si es tracta
d’una entitat museística, una entitat privada o un particular),
que l'ha acceptat.

En senyal de conformitat, signen aquest document, al marge
del primer full i al peu del present, per duplicat i amb un únic
efecte.

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 concedeix al DIPOSITARI el dipòsit de
les obres anteriorment descrites.
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EL DIPOSITARI

L'IL·LUSTRADOR I LA LLEI MARC LEGAL DE LA PROFESSIÓ

L’AUTOR/A

