
 
CONTRACTE D’EDICIÓ 

 
  

REUNITS D’UNA BANDA, 
 
Di7 SL, entitat domiciliada A Binissalem, c/ Sor Francinaina Cirer, 8B Binissalem (Illes Balears) CIF 
B07649825 i, amb representació d’Alberto Asensio Coll, amb DNI.43075785 M d’ara endavant l’EDITOR  

 
I D’UNA ALTRA BANDA, 

 
Nom / DNI / direcció de l’autor/a o autors/es 
 

Actuant en nom i representació propis, d’ara endavant l’AUTOR/A.  
 
 
RECONEGUENT-SE ambdues parts en les qualitats amb les quals actuen, en plena capacitat legal per 
aquest acte, convenen subscriure el present CONTRACTE D’EDICIÓ d’acord amb les següents: 
 
 
 

CLÁUSULES: 
 
 
 
Primera.- L’AUTOR/A cedeix a l’EDITOR els drets d’edició, publicació, distribució, promoció, difusió i 
venda en exclusiva per tot el món de l’OBRA denominada ................ per a la seva explotació comercial en 
forma de llibre o en format digital en llengua CATALANA.  

 
Segona.- La present edició s’entén amb caràcter d’exclusiva i concedeix legitimació a l’EDITOR, amb la 
independència de l’AUTOR/A, per seguir les violacions que afecten a les facultats que se li confereixen pel 
present contracte. 
 
Tercera.- Com a remuneració per la cessió dels drets d’edició, publicació, distribució, promoció, difusió i 
venda que es contemplen a la clàusula 1, l’AUTOR/A percebrà el 10% del preu de venda al públic sense 
IVA per cada un dels exemplars venuts i cobrats de les edicions impreses i un 25% sobre les edicions 
digitals. Les liquidacions anuals dels drets d’autor es realitzaran abans del 30 de maig de l’any següent. 
L’EDITOR notificarà a l’AUTOR/A les vendes anuals. 
 
Com a avançament a conta d’aquesta quantitat, l’AUTOR/A percebrà la quantitat de ........, la qual 
correspon al valor de liquidació del 50% dels exemplars de la primera edició. El pagament es realitzarà en 
els 30 dies posteriors a la formalització del present contracte, corresponent. Els pagament es realitzaran a 
través de transferència bancaria al compte/s que s’assignen a aquest efecte amb la retenció d’imposts 
establerts per la llei.  
 
Quarta.- L’AUTOR/A es compromet a entregar a l’EDITOR tots els materials originals del llibre abans del 
dia ....... de ....... L’AUTOR/A respon davant l’EDITOR de l’autoria i originalitat de l’obra i de l’exercici pacífic 
dels drets que cedeix mitjançant el present contracte, manifestant que no hi contreu ni hi contraurà 
compromís o gravamen que vagi en contra dels drets que corresponguin a l’EDITOR, d’acord amb allò 
estipulat al present escrit.  
 
Cinquena.- L’EDITOR efectuarà una primera edició de ....... exemplars. D’aquesta manera, durant la 
vigència d’aquest contracte, l’EDITOR podrà realitzar les reimpressions que trobi convenients, informant a 
l’AUTOR/A i realitzant les corresponents liquidacions de drets, que l’EDITOR remetrà a l’AUTOR/A 
anualment durant el primer quadrimestre de cada any. L’EDITOR haurà de consensuar amb l’AUTOR/A 
qualsevol canvi a les característiques físiques del llibre en cas de reedició.  
 
Sisena.- L’EDITOR haurà de facilitar la informació necessària per a que l’AUTOR/a pugui efectuar la 
comprovació de tirada en els tres primers mesos posteriors a la seva impressió. L’EDITOR facilitarà a 
l’AUTOR/A les proves de gravat i impremta destinades a la correcció. Si l’AUTOR/A no efectua la 
mencionada supervisió, l’EDITOR podrà obtenir sense permís les correccions, sense tenir responsabilitat 
alguna en cas que el resultat de la correcció no sigui satisfactori per l’AUTOR/A. L’AUTOR/A haurà de fer 
les correccions imprescindibles i que no suposin mai una proporció superior a un 10% del total. Tota 
correcció superior estarà a càrrec de l’AUTOR/A. 
 



 
Setena.- L’EDITOR ve obligat a posar a la venda l’obra en un termini no superior a 12 mesos, a comptar 
des de la data de lliurement de l’original, els quals hauran de ser restituïts a l’AUTOR/A quan l’edició de 
l’obra estigui enllestida.  

 
 
Vuitena.- L’EDITOR es compromet a una explotació continua de l’obra i a donar difusió comercial conforme 
als usos habituals de sector i destinarà un màxim del 5% d’exemplars de cada tirada a promocionar l’obra. 
D’aquesta manera, entregarà a l’AUTOR/A, sense cap càrrec, 30 exemplars de la seva obra a la primera 
edició i 10 exemplars per cada reimpressió que s’efectuï. A més, facilitarà a l’AUTOR/A els exemplars que 
aquest sol·liciti amb el descompte corresponent. Els al·ludits exemplars no podran ser destinats al comerç 
i l’AUTOR no hi podrà tenir cap dret. 
 
Novena.- L’AUTOR/A conserva els drets d’explotació de cada un dels dibuixos i texts que formen part de 
l‘obra per tots els països i llengües del món. L’AUTOR/A conserva també els drets d’explotació de l’obra 
en format de llibre per totes les llengües que no estiguin compreses en el primer pacte d’aquest contracte. 
L’EDITOR tindrà el dret preferent per l’explotació de l’obra en altres idiomes, per iniciativa pròpia o sempre 
que iguali l’oferta d’un altre editor. 
 
Desena.- El present contracte tindrà una durada màxima de 5 anys comptats des de la data en què el 
contracte estigui firmat per ambdues parts. Extingit el contracte, es renovarà automàticament per períodes 
d’un any sense que hi hagi una notificació prèvia per part de l’EDITOR. En el cas que alguna de les dues 
parts desitgi rescindir el present contracte una vegada hagin passat els cinc primers anys, haurà de 
notificar-ho per escrit (mitjançant una carta certificada) a l’altra part amb un mínim de dos mesos d’antelació 
a la data de renovació automàtica. 
 
Onzena.- L’EDITOR haurà d’efectuar la detracció, declaració i ingrés en el Tresor Públic d’aquelles 
quantitats que, per qualsevol concepte impositiu, hagués de satisfer l’AUTOR/A derivades dels rendiments 
de la propietat intel·lectual objecte d’aquest contracte, en tots aquells impostos, o gravàmens en què 
l’EDITOR tingui, per disposició legal, la condició de substitut de l’AUTOR/A contribuent.  
 
 
Dotzena.- Pel que fa a les causes de resolució i extinció del present contracte, ambdues parts es sotmeten 
expressament a allò previst als articles 68,69, 70 de la Llei 22/1987 d’11 de novembre, de Propietat 
Intel·lectual.  
 
Pel que fa als drets de l’EDITOR, tant la venda en saldo com la destrucció d’exemplars d’una edició s’han 
d’efectuar d’acord amb el procediment establert en l’article 67 de la Llei de Propietat Intel·lectual. 
 
Tretzena.- Per resoldre les divergències que podrien sorgir com a conseqüència de la interpretació o 
aplicació del present contracte, ambdues parts es sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de 
Palma de Mallorca explícitament a renunciar a qualsevol altre fur. 
 
I com a prova de conformitat ambdues parts signen el present document, per duplicat o triplicat encara que 
sigui a un sol efecte a 
 
 

 
Binissalem, a ……. de ……. 

 
L’AUTOR/A:  L’EDITOR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


