Contrato de cesión de dereitos para obra colectiva

REUNIDOS:
 
Por unha parte ........................., de agora en diante designada como o EDITOR, con domicilio social en .................., CIF núm. .......................... representada neste acto por ..........................., na súa calidade de ...................., segundo poderes outorgados …

Por outra parte............................ actuando en nome e representación propios, maior de idade, con domicilio en .........................................., provisto co D.N.I núm. ……., designado como COLABORADOR/A.

MANIFESTAN:

I.- Que, pola súa iniciativa e baixo a súa coordinación, o EDITOR ten o propósito de crear, divulgar, editar e distribuír unha OBRA COLECTIVA, sobre ......................................, constituída polas achegas de varias persoas e que constitúe unha creación única e autónoma, concibida polo EDITOR e coordinada e xestionada por el até a súa realización de forma que, en tanto que comprendida no artigo 8º da Lei de Propiedade Intelectual, lle correspondan a plenitude dos dereitos de explotación que resulten da proxectada creación e os derivados dela.

II.- Que o EDITOR ten interese en contar coa participación do Sr./Sra. …….. e considera que unha das achegas susceptibles de integrarse na Obra Colectiva antes mencionada consiste en: .................................................. cuxa amplitude, alcance e outras características quedan precisados substancialmente no ANEXO “A”, que, asinado polas partes, acompaña este documento.

III.- Que o/a COLABORADOR/A, coñecedor/a do proxecto ideado polo EDITOR, está disposto/a a realizar a achega aludida, polo cal, previas as negociacións habidas, as partes decidiron chegar a este contrato de execución de obra por prezo fixado, comprendido no artigo 1.588 do Código Civil, en relación co artigo 8º da Lei de Propiedade Intelectual antes mencionada e, en virtude súa, formalízano con suxeición ás seguintes:

CLÁUSULAS:

Primeira.- O EDITOR encarga por este documento ao/á COLABORADOR/A levar a cabo a obra cuxas características constan no ANEXO “A”, xunto a este documento, e para a realización da cal o/a COLABORADOR/A atenderá as directrices e instrucións que constan no mencionado ANEXO, a efectos de que poidan coordinarse, segundo a concepción do EDITOR, as diversas achegas dos distintos partícipes e unificar, tanto como sexa posible, os criterios expositivos, a terminoloxía, etc.

Segunda.- O/A COLABORADOR/A, coñecendo o propósito e a finalidade do EDITOR, acepta o encargo recibido e obrígase a executalo con suxeición aos pactos deste contrato de execución de obra polo prezo fixado que despois se expresará.
O/A COLABORADOR/A terá que entregar a obra obxecto deste contrato na forma e condicións expresadas no ANEXO “A” que se xunta, antes do día … de …

Se o/a COLABORADOR/A se vise na imposibilidade de entregar na data sinalada a obra encargada, comprométese a comunicalo e xustificalo debidamente ao EDITOR, cunha antelación de ..... respecto da data de entrega, en cuxo caso as dúas partes pactarán unha nova data de entrega, que se incorporará por escrito e mediante addendum ao presente contrato.

No caso de incorrer en demora non xustificada aplicarase o sistema de penalización seguinte: por cada semana de atraso na entrega, o EDITOR poderá detraer un importe correspondente ao …% da cantidade total pactada en concepto de anticipo á conta dos dereitos de autor.

Recoméndase que a penalización non supere o 5%.

En calquera caso, transcorridos dous meses desde a data sinalada sen que o traballo fose entregado, e sempre que non concorresen causas que xustifiquen o pacto dun novo prazo de entrega, o EDITOR queda facultado para rescindir este contrato, co único requisito de comunicalo por escrito ao/á COLABORADOR/A.

Terceira.- O EDITOR resérvase o dereito de aprobar ou non o traballo realizado, alegando causa xustificada, se non o estima adecuado á temática e ao resto de condicións pactadas, dando ao COLABORADOR/A un prazo de 60 días para realizar as modificacións necesarias.

Se a totalidade do traballo fose rexeitada, concorrendo causa xustificada, o orixinal será devolto ao COLABORADOR/A e o contrato quedará rescindido sen ningún tipo de indemnización.

Se unha parte do traballo fose rexeitada, concorrendo causa xustificada e o/a COLABORADOR/A non se opón, o EDITOR quedará en liberdade para encargar esta parte do traballo a terceiras persoas e determinará a redución do prezo convido, que será proporcional á extensión do traballo aceptado.

En calquera caso, transcorrido o prazo de 30 días desde a entrega do traballo do/da COLABORADOR/A, ou desde a entrega das modificacións sen que o EDITOR se pronuncie, presúmese a aceptación do traballo.

Cuarta.- O/A COLABORADOR/A responde ante o EDITOR da autoría e da orixinalidade da súa OBRA e do exercicio pacífico dos dereitos que cede mediante este contrato, manifestando que sobre eles non ten contraídos nin contraerá compromisos ou gravames de ningún tipo que atenten contra os dereitos que correspondan ao EDITOR ou a terceiros, consonte o que estipula o presente instrumento. A este respecto, o/a COLABORADOR/A faise responsable ante o EDITOR de todas as cargas pecuniarias que se puidesen derivar para o EDITOR en favor de terceiros con motivo de accións, reclamacións ou conflitos derivados do incumprimento destas obrigas por parte do/da COLABORADOR/A.

Quinta.- O prezo fixado da execución de obra convido fíxase por todos os conceptos na suma de .................. euros, e pagarase de acordo coas condicións establecidas no ANEXO “A” que se xunta, sen prexuízo das retencións fiscais pertinentes.

Sexta.- A achega realizada polo/a COLABORADOR/A incorporarase nos termos contractualmente pactados á obra “.........…”, proxecto que se constitúe en OBRA independente de carácter colectivo, polo cal a súa achega reunirase co de outros partícipes sen que haxa dereito patrimonial de ningún tipo do/da COLABORADOR/A respecto do conxunto da obra, cuxa titularidade corresponderá única e exclusivamente ao EDITOR, tal como prevé o artigo 8º do Real Decreto Lexislativo 1/1996, de 12 de abril, Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual.
O/A COLABORADOR/A comprométese a que obra encargada se axuste aos requisitos técnicos e formais sinalados no ANEXO “A”.

Sétima.- O EDITOR remitirá ao/á COLABORADOR/A os xogos de probas destinados á corrección do texto, quen se compromete a volvelos nun prazo máximo de ................. coas modificacións pertinentes, que deberán ser incorporadas ao texto. Se transcorrido este prazo o/a COLABORADOR/A non entregase as probas, o EDITOR queda facultado para obter por el mesmo a súa corrección. O/A COLABORADOR/A fará as modificacións imprescindibles e que non supoñan nunca unha proporción superior ao .........% do total do texto, sen que se contabilicen como tales as de carácter orto/tipográfico, que sempre irán a cargo do EDITOR. Toda corrección superior irá a cargo da COLABORADOR/A.

Oitava.- O EDITOR queda obrigado a facer figurar o nome do/da COLABORADOR/A na páxina de créditos da obra. No caso de cesión a terceiros o EDITOR obrígase tamén a velar polo cumprimento deste compromiso contractual por parte do terceiro.

Novena.- O EDITOR está facultado a utilizar o traballo realizado pola COLABORADOR/A noutras Obras Colectivas que se aveña editar no futuro, coa condición de que esta utilización sexa notificada ao/á COLABORADOR/A, quen terá dereito a unha compensación adicional igual ao .........% do total da remuneración prevista neste contrato. Neste sentido, ambas partes conveñen que no suposto de que a utilización secundaria da colaboración sexa parcial, a cantidade adicional aplicarase en proporción á utilización que se faga deste traballo.
Antes de proceder á utilización secundaria do traballo realizado polo/a COLABORADOR/A, o EDITOR informarao sobre a súa utilización e sobre a obra á cal se incorpora o mencionado traballo. No caso de que esta utilización prexudicase os dereitos morais do/da COLABORADOR/A, este poderá, alegando causa xustificada, non autorizarlle a utilización.

Décima.- O/A COLABORADOR/A recibirá sen cargo ningún un mínimo de ................. exemplares da primeira edición e .................... por cada unha das novas edicións ou reimpresións da obra, que non poderán ser destinados ao comercio e non reportarán dereitos para o/a COLABORADOR/A. Así mesmo, o/a COLABORADOR/A poderá adquirir ao EDITOR, co desconto do .........%, os exemplares que precise para o seu uso particular ou con destino a terceiros, sen finalidades lucrativas.

Undécima.- Ambas as partes designan como domicilio respectivo a efectos de notificacións o que fan constar na cabeceira deste contrato, a pesar de que poderán modificalo mediante notificación enviada á outra parte.

Décimo segunda.- Para todas aquelas cuestións que tivesen que ser sometidas á competencia xudicial, as partes sométense aos Xulgados e Tribunais de .................. renunciando ao seu propio foro se fose outro.

E como proba de conformidade ambas as partes asinan o presente documento, por duplicado e a un só efecto, no lugar e a data sinalados no encabezamento.

