CONTRACTE DE COBERTA DE LLIBRE
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 el CLIENT)
EXPOSEN:
I. 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 a l’EDITOR, amb les condicions i els termes que es diran, el
dret de reproduir, imprimir i distribuir la il·lustració ... (descripció) a la coberta del llibre
de ... (indiqueu autor/a del text), que té per títol ... (si és provisional, indiqueu-ho).
L’autor/a garanteix plenament l’originalitat i l’autoria de l’obra i el lliure exercici dels
drets que cedeix en aquest contracte.
SEGON. La cessió es fa per a la seva edició en llengua ... i la seva distribució dins
l’àmbit territorial ...
TERCER. La cessió es fa exclusivament per un termini de cinc anys (ampliable si hi ha
acord econòmic) i per un tiratge total de ...
QUART. Com a contraprestació, l’autor/a rebrà de l’EDITOR la quantitat de ... euros,
que li seran pagats en el moment de lliurar l’OBRA en condicions de ser reproduïda. Un
cop superat el tiratge establert en el pacte anterior, l’EDITOR pagarà a l’autor/a la
quantitat de ... euros per cada miler d’exemplars i la part proporcional de les fraccions.
Aquest preu s’actualitzarà d’acord amb el tant per cent que hagi augmentat el preu de
cada exemplar des de la primera edició. Per a les edicions de les diverses llengües
pactades, es pagarà a l’autor/a a partir de la primera d’acord amb les condiciones
establertes en aquest pacte.

CINQUÈ. L’EDITOR trametrà a l’autor/a les proves de gravat per tal que, en el termini
de ... dies, faci les observacions i correccions que el millorin, sense que n’alterin ni el
caràcter ni el sentit original.
SISÈ. L’EDITOR es compromet a reproduir l’OBRA fidelment i íntegrament sense
introduir-hi cap modificació, a retornar els originals un cop acabades les tasques de

reproducció i a fer constar el nom de l’autor/a, seguit del copyright per a la il·lustració
de coberta, a tots els exemplars que editi amb la seva obra.
SETÈ. L’autor/a rebrà gratuïtament ... exemplars del llibre. En podrà adquirir amb un ...
per cent de descompte. Aquests exemplars no podran ser destinats a la venda.
VUITÈ. Per a les qüestions no previstes en aquest contracte, s’aplicarà el que disposa la
llei que regula els drets d’autor 1/1996 del 12 d’abril.
NOVÈ. Per a qualsevol divergència en la interpretació d’aquest contracte, les parts se
sotmeten als tribunals de Barcelona.
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.
L’EDITOR

L’autor/a

