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MODEL DE CONTRACTE PER A ARTISTES MENTORS
ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FIGURA DE MENTOR D’ARTISTA RESIDENT DINS DEL
PROJECTE [NOM DEL PROJECTE] ENTRE [NOM DEL CENTRE] I [NOM DELS ALTRES CENTRES
SOCIS, en cas que n’hi hagin]

[Ciutat], [dia], [mes] i [any]

REUNITS
D’una part
En/Na [dades personals del firmant] com a [càrrec], en nom de [nom de l’entitat / espai /
centre / institució], amb domicili a [adreça] i número d’identificació fiscal de la persona jurídica
[Número d’identificació] o passaport per a les persones físiques [Número identificació] vàlid
fins [data], telèfon [número de telèfon], correu electrònic [adreça de correu electrònic]; d’ara
endavant referit com a CENTRE.
I de l’altre,
En/Na [nom i cognoms], major d’edat, de nacionalitat [nacionalitat], amb domicili a [adreça],
amb identificació fiscal, passaport [número identificació], vàlid fins [data], telèfon [número de
telèfon] i correu electrònic [adreça electrònica]; d’ara endavant, referit com a MENTOR.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i legitimitat necessàries per tal
d’obligar-se en aquest contracte i

MANIFESTEN
Que ambdues parts han arribat a un acord a l’efecte expressat, i que a tal fi, les parts
formalitzen el present contracte, que es regirà d’acord amb els següents:

PACTES I ACORDS
I.

Objecte

El CENTRE contracta al/la professional [Nom de l’artista mentor] per a ser MENTOR/A de
l’artista resident [Nom de l’artista resident], residència que té lloc dins el marc del projecte
[Nom i codi del projecte, si s’escau].
L’objectiu d’aquest projecte és posar a disposició de l’artista resident l’acompanyament de
professionals experimentats amb una trajectòria consolidada i en actiu, per tal que ofereixin el
seu consell, coneixement i bagatge professional als artistes residents.
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El/La MENTOR/A realitzarà la funció d’assistència, enllaç i suport a les tasques de l’artista
resident.
El/La MENTOR/A ajudarà a l’artista a orientar el seu projecte i/o reforçar-ne d’altres,
contribuint a millorar el seu perfil professional. També ajudarà a localitzar i buscar a persones i
entitats, llocs, materials, que l’artista pugui necessitar, ajudant-lo a salvar la dificultat que
suposa no conèixer el lloc de residència. Aquesta ajuda hauria de contribuir a accelerar la
realització del projecte de l’artista resident, salvant el desconcert i les dificultats d’adaptació al
lloc de residència.

II.

Condicions econòmiques

Per a aquestes tasques, el/la MENTOR/A percebrà la quantitat de [import total en números.
Per exemple: 600,00 €] [entre parèntesis, l’import total escrit en números. Per exemple: siscents euros], amb els impostos inclosos.
El/La MENTOR/A haurà de presentar una factura al CENTRE (al final) de l’activitat. Les dades
de facturació són les corresponents al CENTRE, que apareixen a l’encapçalament d’aquest
acord de col·laboració.
III.

Obligacions del/de la mentor/a

El/La MENTOR/A es compromet, com a mínim, a:
1. Estar informat i conèixer el projecte presentat per l’artista resident.
2. Estar en contacte amb l’artista resident des del principi i fins al final del període de la
seva residència, que començarà el [dia], de [mes] de [any] i s’allargarà fins el [dia], de
[mes] de [any]. Aquest contacte pot ser presencial, telefònic i online.
3. Realitzar amb l’artista resident [número de sessions presencials establertes] sessions
presencials destinades a conèixer, orientar i seguir el desenvolupament del seu
projecte.
4. Dedicar [número de sessions presencials establertes] sessió presencial per tal
d’introduir a l’artista resident a la vida cultural de la ciutat.
5. Aportar suggeriments i observacions que contribueixin a millorar i que ajudin a
desenvolupar el projecte de l’artista resident, així com a la preparació de la
presentació del mateix dins de la programació del centre on realitza la residència. [En
el cas que es realitzi una trobada d’artistes] També col·laborarà en preparar la trobada
d’artistes que tindrà lloc el [dia], de [mes] de [any] a [lloc], on es reuniran totes les
institucions que integren el projecte [nom del projecte], juntament amb els artistes
que han format part dels seus respectius programes de residència.
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6. El/La MENTOR/A cedeix els drets d’ús de qualsevol enregistrament que es faci de les
activitats objecte d’aquest acord de col·laboració (enregistraments de vídeo,
fotografies, etc.) amb finalitats promocionals i de difusió.

IV.

Obligacions del centre
1. Direcció, coordinació del projecte i organització general de la residència de l’artista.
2. Assumir les despeses, tant dels honoraris com l’assegurança de responsabilitat civil
durant les activitats que tinguin lloc al CENTRE. Aquestes despeses aniran a càrrec del
pressupost que disposa en tant que membre del projecte.
3. Informar a l’artista dels acords d’aquest contracte que l’afecten
4. Posar en contacte al mentor i a l’artista.
5. Informar de les circumstàncies, activitats i altres incidències que sorgeixin durant el
període de residència.
6. El CENTRE farà seguiment de l’execució de l’encàrrec.

V.

Cessió del drets d’imatge

El/La MENTOR/A cedeix expressament de forma gratuïta al CENTRE l’ús de la seva imatge
personal a efectes de difusió de la residència o exposició, i per a la seva inclusió en catàlegs,
anuncis, audiovisual i en general per a qualsevol ús que el CENTRE pugui decidir per tal de
promocionar la residència, la presentació dels resultats o la exposició.
El/La MENTOR/A manifesta així mateix que disposa de les autoritzacions corresponents per a
la utilització de les imatges personals que en el seu cas puguin formar part de la seva obra
objecte del present contracte. En el cas que alguna d’aquestes autoritzacions fos discutida
s’entendrà aplicable per a aquest supòsit de fet el previst a la clàusula VIII.2 del present
contracte.
VI.

Notificacions

Qualsevol notificació que les parts haguessin de fer-se en relació amb el present contracte
haurà de ser per escrit i dirigit als correus electrònics que consten detallats per a cadascuna de
les parts en l'encapçalament del present contracte.
Qualsevol canvi de domicili o correu electrònic que es produeixi durant el termini de durada
del present contracte haurà de ser notificat a les parts.
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VII.

Protecció de dades

Les dades personals del MENTOR s’incorporaran en els fitxers del CENTRE i entitat [NOM DE
L’ENTITAT] únicament per a la finalitat de [definir la finalitat]. No seran comunicades a tercers
ni s’utilitzaran per cap altra finalitat.
En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades,
podreu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, supressió i oposició tot enviant un correu a
[adreça del centre/ entitat / correu electrònic del centre/entitat], adjuntant una fotocòpia del
document d’identitat [DNI, NIE o passaport] per a la comprovació de la seva identitat.

VIII.

Vigència del contracte

La vigència del contracte s’estableix des de la signatura del contracte i fins [dia] de/d’ [mes] de
[any].

IX.

Individualitat del contracte

El present contracte no podrà considerar-se com a constitució de societat o associació entre
les parts, les quals assumeixen només les obligacions que se’n deriven, limitant-se la
responsabilitat de cadascuna de les parts al que resulti del que s’estableix en les seves
clàusules.
Els acords presos per cadascuna de les parts amb tercers seran absolutament aliens a l’altra
part.
Entre les parts no existeix cap relació de solidaritat, ni de subsidiarietat, de manera que
cadascuna respondrà de manera individual per la seva actuació.

X.

Assegurances i exempció de responsabilitat

El CENTRE contractarà una pòlissa d’assegurances que cobreixi l’activitat del mentor al centre
o espai d’art.
El CENTRE no serà responsable per danys o perjudicis indirectes, incidentals o conseqüents.
XI.

Força major

Les parts no seran responsables si fracassen en l’intent de portar a terme l’objecte d’aquest
contracte, per causes de força major, totes les quals estiguin fora del control raonable de les
parts, inclosa la vaga. En aquests casos, el contracte quedarà anul·lat sense que les parts
puguin reclamar-se res recíprocament, en concepte d’indemnitzacions per danys i perjudicis.
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S’entendran, en tot cas, com a supòsits de força major, successos com: incendis, inundacions,
guerres, actes vandàlics o de terrorisme, prohibició de les representacions per l’autoritat
competent i, en general, totes aquelles que no es puguin evitar.
En cas de força major no seran d’aplicació les previsions contingudes en la clàusula XVI del
present contracte en conceptes d’indemnitzacions, sense perjudici de la compensació de les
despeses efectivament realitzades fins al moment de la suspensió per aquesta causa
degudament justificada. La part que al·legui la força major haurà de justificar-la
convenientment a l’altra.

XII.

Causes de resolució

L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions contretes en virtut d’aquest
contracte permetrà a l’altra part la seva resolució automàtica sense perjudici de la reclamació
indemnitzatòria a què tingués lloc pels danys que l’esmentat incompliment li hagués causat.
Si l’incompliment del contingut del present contracte es degués a causes de força major, les
parts estaran facultades per tal de resoldre-ho sense que puguin mútuament reclamar-se
quantitat alguna en concepte d’indemnització. En aquest supòsit, el CENTRE podrà reclamar a
el/la MENTOR/A la part corresponent a les tasques no realitzades i/o el temps que no s’hagi
portat a terme el període de residència en el moment de la suspensió.
La cancel·lació de la residència per qualsevol causa distinta de força major donarà dret a
cadascuna de les parts a reclamar a l’altra els danys i perjudicis causats.

XIII.

Llei aplicable i resolució de conflictes

El present contracte se celebra a l’empara de l’ordenament jurídic del país d’origen del
contracte que regirà qualsevol aspecte no previst en les clàusules anteriors. Si durant la seva
vigència sorgissin discrepàncies en la interpretació o compliment, les parts les resoldran
mitjançant la concertació comú dels seus interessos. Si això no fos possible, les dues parts
accepten la jurisdicció dels jutges i tribunals de la ciutat d’origen del contracte amb renúncia
expressa a qualsevol fur que els pogués correspondre.
I perquè així consti, a prova de conformitat, les parts firmen el present contracte per duplicat
exemplar en la data i lloc indicat.
CENTRE :
[NOM DEL CENTRE]

MENTOR/A

[SIGNATURA]
[NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT]
A [Lloc], a [dia] de/d’ [mes] de [any]

[SIGNATURA]
[NOM I COGNOMS DEL MENTOR/A]
A [Lloc], a [dia] de/d’ [mes] de [any]
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