[logotips oficials: projecte, centre organitzador...]

MODEL DE CONTRACTE DE CESSIÓ HONEROSA DELS DRETS DE PUBLICACIÓ
Per una banda, [Nom i cognoms de l’AUTOR], amb passaport [número identificació], vàlid fins
[data] i amb nacionalitat [nacionalitat], d’ara en endavant, AUTOR
Per altra banda, [nom i cognom del representant] en qualitat de [càrrec en relació a la Galeria,
Museu o Centre d’Art], amb Número Nacional d’Identificació Fiscal [número NIF], d’ara en
endavant, CENTRE D’ART
Pacte 1. Per part de l’AUTOR, declara:
1. que sóc l'autor de la meva contribució a [Nom del projecte], i que el/l’ [ARTICLE /
TEXT] és el resultat del meu propi treball i no infringeix els drets d’autor d’altres
persones;
2. que he obtingut tots els permisos dels titulars [NOM DE LA PERSONA O INSTITUCIÓ
TITULAR] de forma escrita per a totes les cessions de drets d’autors i de les imatges o
altres mitjans que il·lustrin el meu [ARTICLE / TEXT] i que tots els costos relacionats
amb aquests permisos estan coberts;
3. que cedeixo [de forma exclusiva/no exclusiva] a [CENTRE / MUSEU / ESPAI / GALERIA
/...] el dret de reproducció, distribució i comunicació pública del meu [ARTICLE / TEXT]
per l’àmbit territorial mundial, i per tot el temps de duració dels drets de propietat
intel·lectual que estableixi la Llei vigent a cada moment, als efectes de formar part de
la publicació [NOM O TÍTOL DE LA PUBLICACIÓ], i per a qualsevol forma de
comunicació no comercial i usos que el projecte [Nom del projecte].
4. Que els meus honoraris, inclosos els drets d’autor abans descrits, per la cessió
d’aquest text són de XXX € i que presentaré una factura a nom del CENTRE D’ART per
aquest import.
Pacte 2: Per part del CENTRE D’ART:
1. Que té interès en publicar el text de l’AUTOR en la publicació [NOM DE LA
PUBLICACIÓ]
2. Que assumeix els costos totals de dita publicació incloent el pagament a l’AUTOR dels
seus honoraris i drets d’autor per import XXX €, prèvia presentació de la corresponent
factura per part de l’AUTOR.

A [lloc], a [dia], de [mes] de [any]

[SIGNATURA DE L’AUTOR]

[SIGNATURA DEL RESPONSABLE DEL CENTRE D’ART]

