
REUNITS:

- El GREMI D’EDITORS DE CATALUNYA, amb domicili a 08009
Barcelona, c/València, 279, 1r, representat en aquest acte pel seu President Sr.
Antoni Comas.

- L’ASSOCIACIÓ COL·LEGIAL D’ESCRIPTORS DE CATALUNYA
(ACEC), amb domicili a 08002 Barcelona, Ateneu Barcelonès, c/Canuda, 6, 5è,
representada en aquest acte per la seva Presidenta Sra. Montserrat Conill.

- L’ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS EN LLENGUA CATALANA (AELC),
amb domicili a 08002 Barcelona, Ateneu Barcelonès, c/Canuda, 6, 5è,
representada en aquest acte pel seu President Sr. Guillem-Jordi Graells.

MANIFIESTEN

I. Que l’article 73 de la Llei de Propietat Intel·lectual vigent estableix que els
autors i editors, a través de les associacions representatives dels uns i dels
altres, podran acordar condicions generals per al contracte d’edició dins el
respecte a la llei.

II. Que les associacions signants es reconeixen capacitat plena i recíproca en la
condició en què cada una compareix, a efectes de l’esmentat article 73 de
l’LPI, per concloure el present Acord.

III. Considerant la necessitat de revisar i actualitzar els models contractuals
subscrits en el seu moment, s’ha desenvolupat un prolongat procés de
negociacions que ha donat com a resultat l’elaboració i l’aprovació per
consens dels documents que, units al present Acord, queden ressenyats a
continuació:

1.- Introducció

2.- Contracte d’edició

3.- Contracte d’encàrrec

4.- Contracte d’obra col·lectiva

5.- Contracte de traducció

6.- Contracte de traducció a un tant alçat

7.- Comissió Paritària



En vitut d’això, les parts que signen el document present

ACORDEN:

Primer.- Aprovar el text dels esmentats models de contracte que com Annexos
s’incorporen al present Acord,  formant part inseparable d’aquest Acord.

Segon.- Contribuir al desplegament del present Acord, difonent i promovent l’ús
dels esmentats models contractuals entre els seus associats, acordant amb aquesta
finalitat la seva inserció en les respectives pàgines web de les entitats signants.

Tercer.- Constituir una Comissió Paritària, en els termes establerts en el respectiu
document adjunt.

I en prova de conformitat, les parts reunides signen aquest document per triplicat, a
un sol efecte, quedant un exemplar en poder de cada una de les parts contractants.

A Barcelona, a vuit de juny de dos mil nou.

Antoni Comas Planas
President del Gremi d’Editors de Catalunya

Montserrat Conill Marfà        Guillem-Jordi Graells Andreu
Presidenta de l’Associació Col·legial                   President de l’Associació d’Escriptors
d’Escriptors de Catalunya        en Llengua Catalana


