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CONDICIONS D’EDICIÓ 

 

Primera. L’AUTOR cedeix a la Universitat Rovira i Virgili (d’ara endavant URV) els drets 
de reproducció, distribució i venda de la seva obra per la seva explotació comercial a 
tots els països del món. 

 

Segona. La determinació de les modalitats d’edició, tant en paper com digital, serà 
competència de la URV. La cessió s'entén feta amb caràcter exclusiu, en qualsevol dels 
possibles sistemes de comercialització.  

La cessió dels drets s’entén realitzada perquè la URV pugui editar l’obra per si mateixa, 
o mitjançant la figura de la coedició, que es durà a terme entre la URV i l’empresa que 
la URV consideri pertinent. 

A aquest efecte, la URV estarà plenament autoritzada per pactar amb l’empresa 
coeditora les condicions de coedició, sempre que no es vulnerin els compromisos i les 
obligacions que es contemplen en aquestes condicions. 

 

Tercera. En virtut de les presents condicions, i de comú acord AUTOR i URV, la 
Universitat queda facultada per autoritzar sota llicència a través d'entitat de gestió: 

a) La reproducció parcial de l'obra amb finalitats docents i d'investigació. 

b) La inclusió total o parcial de l'obra en bases de dades, així com la seva recuperació 
o comunicació pública.  

c) El préstec públic de l'obra en institucions bibliotecàries. 

La URV queda així mateix facultada per portar a efecte per si mateixa o autoritzar la 
realització de resums i extractes de l'obra destinats a utilitzar-los en bases de dades. 
Totes dues parts ens sotmeten expressament al que disposa l'article 25 de la Llei de 
propietat intel·lectual respecte a la participació en una remuneració compensatòria per 
les reproduccions per a ús privat de l'obra, els drets d'edició de les quals són cedits a la 
URV. 

 

Quarta. L’AUTOR respon davant la URV de l'autoria i l'originalitat de la seva obra i de 
l'exercici pacífic dels drets que cedeix mitjançant les presents condicions, manifestant 
que sobre ells no tenen contrets ni contrauran compromisos o gravàmens de cap mena 
que atemptin contra els drets que corresponguin a la URV o a tercers, d'acord amb el 
que estipula el present instrument. 
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En aquest sentit, l’AUTOR es fa responsable davant la Universitat de totes les càrregues 
pecuniàries que es poguessin derivar per a aquesta en favor de tercers amb motiu 
d'accions, reclamacions o conflictes derivats de l'incompliment d'aquestes obligacions 
per part de l’AUTOR. 

 

Cinquena. Com a remuneració pels drets d'autor l’AUTOR percebrà: 

a)  20 exemplars de la primera edició en paper de l’obra.  

b) A partir de la segona edició en paper, el 10% del preu de venda al públic, segons 
catàleg i sense IVA, per cada un dels exemplars venuts.  

b) Per a les modalitats d'edició digital, els percentatges que s'aplicaran per determinar 
la remuneració de l’AUTOR serà del 10%. Es liquidaran a partir del moment en què el 
seu import superi els 100 euros.  

En cas de l’edició electrònica, si la URV decideix realitzar una edició no venal de 
comú acord amb l’AUTOR, aquest no percebrà cap tipus de remuneració. 

L’AUTOR autoritza a l’editor, una vegada conclosa la vida comercial de l’obra, a 
alliberar l’obra dotant-la de la corresponent llicència creative commons.  

La URV, a l’hora de liquidar la remuneració pels drets d’autor amb l’AUTOR, hi aplicarà 
una retenció segons els usos i cànons habituals de la Universitat. 

 

Sisena. L’AUTOR s’obliga a lliurar a la URV l'original de l'obra en condicions de ser 
reproduïda, en un termini no superior a 3 mesos comptats a partir de la data 
d’aprovació de la publicació. Per la seva banda, la URV està obligada a posar a la 
venda l'obra en un termini no superior a 24 mesos a comptar des de la data de 
lliurament de l'original.  

La URV remetrà a l’AUTOR els jocs de proves destinats a la correcció del text, i l’AUTOR 
es compromet a tornar-los-hi en un termini màxim de 2 setmanes amb les correccions 
pertinents, que hauran de ser incorporades al text. Si transcorregut aquest termini 
l’AUTOR no lliurés les proves, la URV queda facultada per obtenir per ella mateixa la 
seva correcció, sense que tingui cap responsabilitat si el resultat d'aquesta correcció no 
fos satisfactori per a l’AUTOR. L’AUTOR farà les correccions imprescindibles i que no 
suposin mai una proporció superior al 10% del total del text, sense que es 
comptabilitzin com a tals les de caràcter tipogràfic, que sempre aniran a càrrec de la 
URV. Tota correcció superior anirà a càrrec de l’AUTOR. 
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Setena. La URV s'obliga que figuri el nom de l’AUTOR de l’obra de forma destacada en 
tots els exemplars de l'obra que publiqui i l'any de la primera edició, i a observar les 
formalitats administratives requerides per a la circulació de l'obra. 

 

Vuitena. La Universitat farà una primera edició de, com a màxim, 800 exemplars en 
format paper. Durant la vigència del present contracte, la URV podrà efectuar un 
màxim de 10 edicions per a cada una de les modalitats, amb un mínim de 50 
exemplars i un màxim de 800 exemplars per a cada una d'elles, amb les reimpressions 
que dins aquests totals lliurement decideixi la URV, cercant d'assegurar a l'obra una 
explotació contínua i una difusió comercial d'acord amb els usos habituals en el sector 
professional al qual l'obra correspongui. 

 

Novena. En cas que la URV deixés exhaurida l’obra, l’AUTOR quedarà en plena 
possessió dels drets si, al cap d’un any d’haver requerit a la Universitat que en faci una 
nova edició en paper, reedició o reimpressió, no la duu a terme.  

 

Desena. La presentació material de l’obra, la inclusió dins una col·lecció, el tipus 
d’enquadernació i el preu de venda al públic només són de la incumbència de la URV. 

 

Onzena. Abans de posar en circulació els exemplars impresos de l'obra de cada una de 
les edicions o reimpressions que es realitzin, la URV informarà l’AUTOR del nombre 
d'exemplars de què consta l'edició o reimpressió de què es tracti.  

 

Dotzena. Es considerarà que està exhaurida l'edició o reimpressió de l'obra quan el 
nombre d'exemplars sense vendre sigui inferior a vint. 

 

Tretzena. A partir de la segona edició en paper i següents, la URV presentarà 
anualment a l’AUTOR, durant el primer trimestre de l'any corresponent, un certificat en 
el qual constaran les liquidacions de les vendes d'exemplars de l'obra realitzades 
durant l'any natural immediatament anterior, amb expressió del nombre d'exemplars 
publicats, venuts, en dipòsit, distribuïts i en magatzem, així com el seu preu de venda 
sense IVA segons catàleg.  

 



 

 
 
 

4/5 

Catorzena. L’AUTOR faculta expressament la Universitat per a la detracció, declaració i 
ingrés al Tresor Públic d'aquelles quantitats que, per qualsevol concepte impositiu, 
hagués de satisfer l’AUTOR derivades dels rendiments de la propietat intel·lectual 
objecte d'aquest contracte, en tots aquells impostos o gravàmens en què la URV tingui, 
per disposició legal, la condició de substitut de l'autor-contribuent.  

 

Quinzena. Les condicions del present document tindran una durada de 15 anys 
comptats des de la data en què es publica l’obra. Extingit aquest termini, la URV 
gaudirà d'un dret d'opció preferent per subscriure un contracte d'edició sobre la 
mateixa obra, en iguals termes i condicions que l’AUTOR pugui convenir amb tercers. 

 

Setzena. L’AUTOR declara conèixer i acceptar la forma de distribució de la URV pel que 
fa a l'explotació de l'obra i la comunicació pública.  

 

Dissetena. L’AUTOR autoritza la URV a publicar l’obra en altres idiomes. A més a més 
la URV queda facultada per negociar amb un tercer editor l'edició de la traducció de 
l'obra a un idioma diferent de l’original presentat a la convocatòria, i informarà 
l’AUTOR de les propostes de contracte que rebi. En cas de subscriure’s un contracte 
d'edició a proposta de la URV, els beneficis nets obtinguts es distribuiran de la manera 
següent: 50% per a la URV i 50% per a l’AUTOR.  

 

Divuitena. Estaran exempts de liquidació a l’AUTOR els exemplars que la URV lliuri 
gratuïtament per a finalitats de promoció i crítica de l'obra i reposició d'exemplars 
defectuosos o fets malbé. El màxim d'exemplars que la URV podrà destinar per a 
finalitats de promoció i crítica serà de 50 exemplars en paper de la primera edició i 20 
exemplars de cadascuna de les edicions següents, reedicions o reimpressions. 

 

Dinovena. L’AUTOR rebrà sense cap càrrec un mínim de 5 exemplars per cada una de 
les noves edicions o reimpressions de l'obra en paper, els quals no podran ser destinats 
al comerç i no reportaran drets per a l’AUTOR.  
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Vintena. En cas que l’edició en paper o la reimpressió del llibre es consideri exhaurida, 
l’AUTOR podrà optar a quedar-se sense cap cost econòmic el romanent d’exemplars 
que existeixi fins a 100. A partir del 101 exemplar l’AUTOR els podrà adquirir 
mitjançant l’abonament de les despeses corresponents de producció per unitat. En el 
cas que la Universitat hagués de liquidar definitivament els exemplars existents, de 
manera preferent aquests s’enviarien de manera gratuïta a diferents biblioteques 
públiques. 

 

Vint-i-unena. En cas d’obres col·lectives, l’EDITOR de l’obra representa a tots els seus 
autors i accepta com si fos AUTOR les condicions d’edició descrites. 

 

Vint-i-dosena. Les condicions d’edició de la convocatòria de publicacions es regiran i 
seran interpretades d'acord amb el que preveu el Text refòs de la Llei de propietat 
intel·lectual i, en general, per les disposicions legals que s’hi apliquin. 

 


