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MODEL	DE	CONTRACTE	PER	A	PROFESSIONALS	O	TÈCNICS	EXTERNS	
	
CONTRACTE	D’UN	PROFESSIONAL	O	TÈCNIC	EXTERN	DINS	DEL	PROJECTE	[NOM	DEL	PROJECTE]	
ENTRE	[NOM	DEL	CENTRE]	I	[NOM	DELS	ALTRES	CENTRES	SOCIS,	en	cas	que	n’hi	hagin]	
	
[Lloc],	el/l’	[dia]	de/d’	[mes]	de	[any]	
	
REUNITS	
	
D’una	part,	
	
En/Na	 [dades	 personals	 del	 firmant]	 com	 a	 [càrrec],	 en	 nom	 de	 [nom	 de	 l’entitat	 /	 espai	 /	
centre	 /	 institució	 /	 museu],	 amb	 domicili	 a	 [adreça]	 i	 número	 d’identificació	 fiscal	 de	 la	
persona	 jurídica	 [Número	 d’identificació]	 o	 passaport	 per	 a	 les	 persones	 físiques	 [Número	
identificació]	vàlid	fins	[data],	telèfon	[número	de	telèfon],	correu	electrònic	[adreça	de	correu	
electrònic];	d’ara	endavant	referit	com	a	[NOM	DEL	CENTRE].	
	
I	de	l’altra	part,	
	
En/Na	[nom	i	cognoms],	major	d’edat,	de	nacionalitat	[nacionalitat],	amb	domicili	a	[adreça],	
amb	identificació	fiscal,	passaport	[número	identificació],	vàlid	fins	[data],	telèfon	[número	de	
telèfon]	i	correu	electrònic	[adreça	electrònica];	d’ara	endavant,	referit	com	a	PROFESSIONAL.	
	
Ambdues	 parts	 es	 reconeixen	mútuament	 la	 capacitat	 legal	 i	 legitimitat	 necessàries	 per	 tal	
d’obligar-se	en	aquest	contracte	i			
	
	
MANIFESTEN	
	

1. Que	el	[NOM	DEL	CENTRE]	està	duent	a	terme	el	projecte	[Nom	del	projecte].	
	

2. Que	el	PROFESSIONAL	està	interessat	en	desenvolupar	l’/el	[projecte	/	estudi	/	servei]	
dins	del	projecte	[Nom	del	projecte].	

	
3. Que	ambdues	parts	han	arribat	a	un	acord	a	l’efecte	expressat,	i	que	a	tal	fi,	les	parts	

formalitzen	el	present	contracte,	que	es	regirà	d’acord	amb	els	següents:	
	
	
PACTES	I	ACORDS	
	
I. Objecte	

	
El	[NOM	DEL	CENTRE]	contracta	al/la	PROFESSIONAL	dins	el	marc	del	projecte	[Nom	/	codi	del	
projecte,	si	s’escau].		
	
Ambdues	parts	signen	aquests	contracte	amb	l’objectiu	de	regular	els	serveis	prestats	pel/per	
la	 PROFESSIONAL	 per	 [descripció	 genèrica	 de	 la	 tasca	 a	 realitzar	 per	 part	 del/de	 la	
PROFESSIONAL].	
	



 
[logotips oficials: projecte, centre organitzador...] 

 
 
 

	 	 2 

El/La	PROFESSIONAL	haurà	de	[descripció	més	concreta	de	les	tasques	a	realitzar,	incloent	els	
objectius	i	les	dates	de	realització].	[Com	a	guia,	es	poden	seguir	els	següents	punts:]	
	

1. [Descripció	del	treball	a	realitzar]	
2. [Objectius	generals	i	objectius	específics]	
3. [Accions	concretes]	
4. [Fases,	pla	de	treball	i	resultats	previstos]	
5. [Detall	dels	serveis	aportats	per	cada	part]	
6. [Es	poden	afegir	els	punts	que	es	creguin	necessaris]	

	
Els	resultats	del	[projecte	/	estudi	/	servei]	s’hauran	d’entregar	abans	del	[dia]	de/d’	[mes]	de	
[any].	
	
El/La	PROFESSIONAL	cedeix	el	dret	d’ús	dels	resultats	del	[projecte	/	estudi	/	servei]	a	efectes	
de	difusió	i	comunicació.	
	
II. Valor	del	contracte	i	condicions	econòmiques	

	
1. El	 [NOM	DEL	 CENTRE]	 pagarà	 al/la	 PROFESSIONAL	 el	 total	 de	 [import	 total	 XX,XX	 €]	

[entre	 parèntesis,	 l’import	 total	 escrit.	 Per	 exemple:	 sis-cents	 euros],	 amb	 impostos	
[inclosos	/	no	inclosos].	Aquesta	quantitat	inclou	els	honoraris	i	les	despeses	de	dietes,	
transport	i	allotjament,	si	s’escau.	
	

2. [En	cas	que	així	es	consideri]	L’import	s’abonarà	en	[número]	terminis:	
 [Percentatge:	XX%]	(import	total	en	Euros:	XX,XX	€)	en	el	moment	de	la	signatura	del	

contracte	el	[dia]	de/d’	[mes]	de	[any].	
 [Percentatge:	XX%]	(import	total	en	Euros:	XX,XX	€)	el	[dia]	de/d’	[mes]	de	[any].	
 [Possibilitat	d’afegir	tants	terminis	com	així	es	consideri]	

	
3. L’import	 total	 d’honoraris	 professionals	 inclou	 el	 pagament	 de	qualsevol	 altre	 cessió	

de	drets	de	la	propietat	intel·lectual	mencionat	en	aquest	contracte.	
	

4. El	 [NOM	 DEL	 CENTRE]	 no	 es	 fa	 responsable	 de	 cap	 augment	 de	 les	 despeses	
establertes	en	aquest	contracte,	i	no	serà	responsable	davant	de	tercers	per	qüestions	
de:	 propietat,	 econòmiques,	 laborals,	 legals	 o	 intel·lectuals	 que	 puguin	 esdevenir	
mentre	aquest	contracte	estigui	vigent	 i	que	no	són	responsabilitat	directa	del	[NOM	
DEL	CENTRE].	

	
5. Totes	 les	 despeses	 que	 es	 corresponen	 al	 compliment	 d’aquest	 contracte,	 compten	

amb	 el	 suport	 financer	 de	 la	 subvenció	 atorgada	 per	 [Nom	 de	 l’entitat	 que	
subvenciona	el	projecte]	pel	desenvolupament	del	projecte	[Nom	del	projecte].	

	
III. Obligacions	del/de	la	PROFESSIONAL	
	
El/La	PROFESSIONAL	es	compromet	a:	
	

1. El/La	PROFESSIONAL	desenvoluparà	el	[projecte	/	estudi	/	servei]	a	[lloc]	entre	el	[dia]	
de	/d’	[mes]	de	[any]	i	el	[dia]	de	/d’	[mes]	de	[any].	
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2. Els	 resultats	 s’hauran	 d’entregar	 abans	 del	 [dia]	 de/d’	 [mes]	 de	 [any]	 i	 caldrà	 que	
estiguin	en	[idioma].	

	
3. [Descriure	detalladament	les	tasques	a	realitzar	pel	PROFESSIONAL].		

	
4. [Si	s’escau:	assistir	a	la	reunió	organitzada	pel	[NOM	DEL	CENTRE]	a	[lloc]	el	[dia]	de/d’	

[mes]	de	[any]	a	[lloc]	per	tal	de	[motiu	pel	qual	ha	d’assistir	a	la	reunió].	
	

5. [Si	 s’escau:	 assistir	 a	 l’assessorament	 expert	 del	 [NOM	 DEL	 CENTRE]	 en	 el	
desenvolupament	del	projecte	fins	a	 la	presentació	dels	resultats	el	 [dia]	de/d’	[mes]	
de	[any].	

	
6. El/La	 PROFESSIONAL	 prestarà	 especial	 atenció	 [descriure	 els	 aspectes	 que	 s’han	 de	

tenir		
	 especialment	en	compte	per	al	desenvolupament	del	projecte	/	estudi	/	servei]	
	

7. [Si	s’escau:	en	el	resultat	final	del	projecte,	el/la	PROFESSIONAL	haurà	de	realitzar	una	
breu	presentació].	
	

8. No	es	requereix	una	dedicació	a	temps	complet.	
	

9. El/La	PROFESSIONAL	es	compromet	a	acreditar	documentalment	en	qualsevol	moment	
que	 ho	 sol·liciti	 el	 [NOM	 DEL	 CENTRE],	 que	 està	 al	 corrent	 de	 totes	 les	 obligacions	
fiscals,	 així	 com	 del	 compliment	 de	 les	 obligacions	 fiscals	 i	 de	 les	 obligacions	 que	 la	
legislació	vigent	els	imposi	amb	els	seus	treballadors,	en	especial,	pel	que	fa	referència	
a	 les	 normes	 de	 la	 Seguretat	 Social	 i	 de	 seguretat	 i	 higiene	 en	 el	 treball.	
L’incompliment	d’aquestes	normes	causarà	 la	 resolució	del	contracte	 i	en	cap	cas,	el	
[NOM	 DEL	 CENTRE]	 quedarà	 ni	 solidària,	 ni	 subsidiàriament;	 obligat	 per	
l’incompliment	de	les	obligacions	abans	assenyalades.	Per	tot	allò	no	pactat	en	aquest	
document,	 les	 parts	 estaran	 a	 allò	 que	 estableixi	 l’ordenança	 laboral	 corresponent	 i	
convenis	col·lectius.	

	
10. El/La	PROFESSIONAL	cedeix	el	dret	d’ús	dels	resultats	de	[projecte	/	estudi	/	servei]	a	

efectes	de	difusió	i	comunicació.	
	
IV. Obligacions	del	[NOM	DEL	CENTRE]	

	
1. Dirigir,	coordinar,	supervisar	i	organització	del	projecte.		

	
2. Assumir	 la	 despesa	 d’honoraris	 del/la	 PROFESSIONAL,	 d’acord	 amb	 el	 pressupost	

establert	 per	 al	 desenvolupament	 del	 [projecte	 /	 estudi	 /	 servei],	 i	 d’acord	 amb	 els	
terminis	establerts	en	la	clàusula	II	d’aquest	contracte.	
	

3. [Si	 s’escau:	 El	 CENTRE	 es	 reserva	 el	 dret	 de	 comunicació	 pública	 [projecte	 /	 estudi	 /	
servei]	i	dels	resultats	obtinguts	en	el	[projecte	/	estudi	/	servei].	

	
4. En	 cas	 que	 els	 treballs	 contractats	 s’hagin	 de	 realitzar	 total	 o	 parcialment	 a	 les	

instal·lacions	del	CENTRE,	aquest	informarà	dels	riscos	laborals	i	del	pla	de	seguretat,	si	
existeix.	
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V. Coordinació	i	seguiment	
	

El	 seguiment	global	del	 contracte	anirà	a	 càrrec	de	 [Nom	 i	 cognoms],	 [càrrec]	de	 [NOM	DEL	
CENTRE]	 i	 per	 part	 de/de	 la	 PROFESSIONAL	 [Nom	 i	 cognoms	 de	 la	 professional],	 ell/ella	
mateix/a	[en	cas	d’haver-hi	col·laboració:	amb	la	col·laboració	de	[Nom	i	cognoms]	[càrrec]	de	
[NOM	DEL	CENTRE].	
	
VI. Incidències	

	
Qualsevol	 canvi	 en	 les	 dates,	 objectius,	 resultats	 i	 en	 general,	 qualsevol	 altre	 aspecte	 aquí	
contemplat,	caldrà	que	es	faci	a	través	d’un	acord	mutu	entre	els	signants	d’aquest	contracte.	
	
VII. Notificacions	

	
Qualsevol	 notificació	 que	 les	 parts	 haguessin	 de	 fer-se	 en	 relació	 amb	 el	 present	 contracte	
haurà	de	ser	per	escrit	i	dirigit	als	correus	electrònics	que	consten	detallats	per	a	cadascuna	de	
les	parts	en	l'encapçalament	del	present	contracte.	
	
Qualsevol	canvi	de	domicili	o	correu	electrònic	que	es	produeixi	durant	el	 termini	de	durada	
del	present	contracte	haurà	de	ser	notificat	a	les	parts.	
	
VIII. Protecció	de	dades	

	
Les	 dades	 personals	 del/de	 la	 PROFESSIONAL	 s’incorporaran	 en	 els	 fitxers	 del	 [NOM	 DEL	
CENTRE]	 i	entitat	[NOM	DE	L’ENTITAT]	únicament	per	a	 la	finalitat	de	[definir	 la	finalitat].	No	
seran	comunicades	a	tercers	ni	s’utilitzaran	per	cap	altra	finalitat.	
	
En	 compliment	 de	 la	 normativa	 (UE)	 2016/679	 Reglament	 General	 de	 Protecció	 de	 Dades,	
podreu	 exercir-ne	 el	 dret	 d’accés,	 rectificació,	 supressió	 i	 oposició	 tot	 enviant	 un	 correu	 a	
[adreça	del	centre/	entitat	/	correu	electrònic	del	centre/entitat],	adjuntant	una	fotocòpia	del	
document	 nacional	 d’identitat	 	 [DNI,	 NIE	 o	 passaport]	 per	 a	 la	 comprovació	 de	 la	 seva	
identitat.	
	
IX. Vigència	del	contracte	

	
La	vigència	del	contracte	s’estableix	des	de	la	signatura	del	contracte	i	fins		[dia]	de/d’	[mes]	de	
[any].	
	
X. Individualitat	del	contracte	

	
El	present	contracte	no	podrà	considerar-se	com	a	constitució	de	societat	o	associació	entre	
les	 parts,	 les	 quals	 assumeixen	 només	 les	 obligacions	 que	 se’n	 deriven,	 limitant-se	 la	
responsabilitat	 de	 cadascuna	 de	 les	 parts	 al	 que	 resulti	 del	 que	 s’estableix	 en	 les	 seves	
clàusules.	
	
Els	acords	presos	per	cadascuna	de	 les	parts	amb	tercers	 seran	absolutament	aliens	a	 l’altra	
part.	
	
Entre	 les	 parts	 no	 existeix	 cap	 relació	 de	 solidaritat,	 ni	 de	 subsidiarietat,	 de	 manera	 que	
cadascuna	respondrà	de	manera	individual	per	la	seva	actuació.	
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XI. Força	major	

	
Les	parts	no	seran	 responsables	 si	 fracassen	en	 l’intent	de	portar	a	 terme	 l’objecte	d’aquest	
contracte,	per	causes	de	força	major,	totes	les	quals	estiguin	fora	del	control	raonable	de	les	
parts,	 inclosa	 la	 vaga.	 En	 aquests	 casos,	 el	 contracte	 quedarà	 anul·lat	 sense	 que	 les	 parts	
puguin	reclamar-se	res	recíprocament,	en	concepte	d’indemnitzacions	per	danys	i	perjudicis.	
	
S’entendran,	en	tot	cas,	com	a	supòsits	de	força	major,	successos	com:	incendis,	inundacions,	
guerres,	 actes	 vandàlics	 o	 de	 terrorisme,	 prohibició	 de	 les	 representacions	 per	 l’autoritat	
competent	i,	en	general,	totes	aquelles	que	no	es	puguin	evitar.	
	
En	 cas	 de	 força	major	 no	 seran	 d’aplicació	 les	 previsions	 contingudes	 en	 la	 clàusula	 XII	 del	
present	 contracte	en	 conceptes	d’indemnitzacions,	 sense	perjudici	de	 la	 compensació	de	 les	
despeses	 efectivament	 realitzades	 fins	 al	 moment	 de	 la	 suspensió	 per	 aquesta	 causa	
degudament	 justificada.	 La	 part	 que	 al·legui	 la	 força	 major	 haurà	 de	 justificar-la	
convenientment	a	l’altra.	
	
XII. Causes	de	resolució	

	
L’incompliment	 per	 qualsevol	 de	 les	 parts	 de	 les	 obligacions	 contretes	 en	 virtut	 d’aquest	
contracte	permetrà	a	l’altra	part	la	seva	resolució	automàtica	sense	perjudici	de	la	reclamació	
indemnitzatòria	a	què	tingués	lloc	pels	danys	que	l’esmentat	incompliment	li	hagués	causat.	
	
Si	 l’incompliment	del	contingut	del	present	contracte	es	degués	a	causes	de	 força	major,	 les	
parts	 estaran	 facultades	 per	 tal	 de	 resoldre-ho	 sense	 que	 puguin	 mútuament	 reclamar-se	
quantitat	 alguna	en	 concepte	d’indemnització.	 En	 aquest	 supòsit,	 [NOM	DEL	CENTRE]	podrà	
reclamar	al/a	la	PROFESSIONAL	la	part	corresponent	a	les	tasques	no	realitzades	i/o	el	temps	
que	no	s’hagi	portat	a	terme	el	període	de	residència	en	el	moment	de	la	suspensió.	
	
La	 cancel·lació	 del	 contracte	 per	 qualsevol	 causa	 distinta	 de	 força	 major	 donarà	 dret	 a	
cadascuna	de	les	parts	a	reclamar	a	l’altra	els	danys	i	perjudicis	causats.	
	
XIII. Llei	aplicable	i	resolució	de	conflictes	

		
El	 present	 contracte	 se	 celebra	 a	 l’empara	 de	 l’ordenament	 jurídic	 del	 país	 d’origen	 del	
contracte	que	regirà	qualsevol	aspecte	no	previst	en	les	clàusules	anteriors.	Si	durant	 la	seva	
vigència	 sorgissin	 discrepàncies	 en	 la	 interpretació	 o	 compliment,	 les	 parts	 les	 resoldran	
mitjançant	 la	 concertació	 comú	 dels	 seus	 interessos.	 Si	 això	 no	 fos	 possible,	 les	 dues	 parts	
accepten	la	 jurisdicció	dels	 jutges	 i	tribunals	de	la	ciutat	d’origen	del	contracte	amb	renúncia	
expressa	a	qualsevol	fur	que	els	pogués	correspondre.	
	
I	perquè	així	consti,	a	prova	de	conformitat,	les	parts	firmen	el	present	contracte	per	duplicat	
en	la	data	i	lloc	indicat.		
	
CENTRE:		
[NOM	DEL	CENTRE]	
[NOM	I	COGNOMS	DEL	REPRESENTANT]		
[SIGNATURA]	
A	[lloc],	a	[dia]	de/d’	[mes]	de	[any]	 	
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EL/LA	PROFESSIONAL:		
[NOM	I	COGNOMS	DEL/DE	LA	PROFESSIONAL]	
[SIGNATURA]	
A	[lloc],	a	[dia]	de/d’	[mes]	de	[any]	
	


