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MODEL	 DE	 CONTRACTE	 DE	 COMPRAVENDA	 D’OBRA	 D’ART	 ENTRE	 ARTISTES	 I	 CENTRES,	
ESPAIS	D’ART,	GALERIES	PÚBLIQUES	O	MUSEUS	
	
	
A	[lloc],	a	[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	 /	
galeria	/	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],	email	[adreça	de	correu	electrònic];	
d’ara	endavant	referit	com	a	COMPRADOR.	
	
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	ARTISTA.	
	
Ambdues	 parts	 es	 reconeixen	mútuament	 la	 capacitat	 legal	 i	 legitimitat	 necessàries	 per	 tal	
d’obligar-se	en	aquest	contracte	i			
	
	
MANIFESTEN:	
	

1. Que	[Nom	de	la	institució	que	representa	el	centre],	és	titular	del	[NOM	DEL	CENTRE]	i	
referit	com	a	COMPRADOR	en	aquest	contracte,	el	qual	té	una	programació	dedicada	a	
la	creació	contemporània.	Dins	d’aquesta	programació,	s’hi	desenvolupen	exposicions,	
residències	artístiques,	producció	d’obra	i	diferents	activitats,	entre	les	que	contempla	
la	 possibilitat	 de	 realitzar	 la	 compra	 d’obra	 artística	 amb	 destí	 al	 propi	 fons	 d’art	
contemporani.	
	

2. Que	 l’AUTOR/A	produeix	obres	d’art	consistents	en	[descriure	els	camps	de	 l’art	 i	els	
suports	amb	els	que	treballa	l’artista],	la	qualitat	i	les	característiques	de	les	mateixes	
són	conegudes	pel	COMPRADOR.	
	

3. Que	el	COMPRADOR	està	interessat	en	adquirir	la	obra	de	l’ARTISTA	titulada	[«Nom	de	
l’obra»],	descrita	en	el	punt	anterior.	[Es	poden	afegir	tantes	obres	com	es	necessiti].	

	
4. Que	estant	ambdues	parts	 interessades	en	arribar	a	un	acord,	 formalitzen	el	present	

contracte	de	compravenda	d’obra	d’art,	que	es	regirà	d’acord	amb	els	següents:	
	
	
PACTES	I	ACORDS	
	

I. Objecte	del	contracte	
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1. Pel	present	contracte,	l’ARTISTA	ven,	cedeix	i	transfereix	la	propietat	de	l’obra	al	
COMPRADOR,	que	l’accepta	i	l’adquireix.	La	obra	[descripció	detallada	de	la	obra	
venuda].	

	
2. L’ARTISTA	 declara	 que	 es	 el	 titular	 original	 dels	 drets	 de	 l’autor	 i	 propietari	

intel·lectual	 de	 la	mencionada	 obra,	 i	manifesta	 que	 no	 ha	 transferit	 cap	 dels	
drets	que	en	tal	qualitat	li	corresponen	sobre	la	mateixa,	trobant	aquesta	lliure	
de	 càrregues,	 gravàmens	 o	 autoritzacions	 vigents	 per	 a	 la	 seva	 utilització	 per	
tercers.	

	
3. S'adjunta	a	 l'Annex	[número	d’Annex]	 la	representació	fotogràfica	de	l'obra	i	 la	

seva	descripció	tècnica	s’especifica	tot	seguit:	
	

a. Títol	
b. Data	
c. Materials	
d. Mides	
e. Mesures	de	conservació	a	tenir	en	compte:	
f. Condicions	d’exhibició	que	exigeix	l’artista:	

	
	

II. Entrega	i	conservació	de	l’obra	
	

1. Un	cop	rebut	el	pagament	de	 l’obra,	 	 l'ARTISTA	farà	entrega	de	 l'obra	 i	del	seu	
certificat	d’autenticitat	al	COMPRADOR,	qui	la	rep	a	la	seva	sencera	satisfacció.	
D'aquesta	manera,	serveixi	el	present	document	com	a	acreditació	fefaent	de	la	
seva	correcta	recepció.	

	
2. El	COMPRADOR	es	compromet	a	guardar,	tenir	cura,	custodiar	i	mantenir	l'obra	

en	perfecte	estat	i	en	lloc	idoni	per	a	la	seva	adequada	conservació.	
	

III. Preu	i	forma	de	pagament	
	

1. El	preu	acordat	per	a	la	compravenda	de	l'obra	és	de	[import	total	en	números:	
XX,XX	€;	entre	parèntesis,	import	total	escrit.	Per	exemple,	sis-cents	euros]	més	
impostos	 corresponents.	 En	 el	 cas	 que	 el	 COMPRADOR	 hagués	 participat	
assumint	 costos	de	producció	de	 l’obra,	 aquest	 import	 es	 deduirà	del	 preu	de	
venda	acordat.	

	
2. El	 COMPRADOR	 pagarà	 a	 l'ARTISTA	 la	 quantitat	 de	 [import	 total	 en	 números:	

XX,XX	 €;	 entre	 parèntesis,	 import	 total	 escrit	 (per	 exemple,	 sis-cents	 euros],	
corresponent	 al	 preu	 pactat,	 més	 impostos	 corresponents,	 mitjançant	
transferència	 bancària,	 lliurant	 a	 l’artista	 una	 còpia	 del	 document	 comprovant	
d'aquest	pagament.	

	
3. Les	parts	satisfaran	els	 tributs	que	es	meritin	per	 la	 transmissió	 i	adquisició	de	

l'obra	 segons	Llei	 i	 atenent	a	 les	 lleis	que	els	 siguin	aplicables	en	 funció	de	 les	
seves	respectives	residències	fiscals.	
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4. Si	 s’escau,	 els	 impostos	 i	 despeses	 relatius	 a	 la	 importació	 de	 l’obra	 seran	 a	
càrrec	de	la	part	[compradora].	

	
	

IV. Drets	de	l’autor	
	

1. Pel	present	contracte	no	s'entenen	cedits	els	drets	morals	i	patrimonials	que	la	
Llei	 sobre	 Propietat	 Intel·lectual	 vigent	 a	 l’estat	 on	 es	 realitza	 la	 present	
compravenda,	 reconeix	 a	 l’ARTISTA	 de	 l'obra,	 ni	 s'entén	 al	 COMPRADOR	 la	
facultat	 per	 reproduir-la,	 exhibir-la,	 publicar-la,	 transformar-la	 o	 distribuir-la	
amb	o	sense	afany	de	lucre.	
	

2. Per	procedir	a	 la	comunicació	pública,	 reproducció,	 transformació	o	distribució	
de	l'obra,	o	la	seva	utilització	en	qualsevol	altra	forma,	manera	o	mitjà	que	la	llei	
permeti,	 amb	 finalitats	 lucratives	 o	 sense,	 el	 COMPRADOR	 haurà	 de	 recaptar	
l'autorització	 expressa	 i	 per	 escrit	 de	 l’ARTISTA	 o	 titular	 dels	 drets	 o	 els	 seus	
drethavents.	

	
3. L'ARTISTA	conserva	el	dret	de	reproduir	l'obra	venuda	per	al	seu	àmbit	personal,	

però	no	podrà	cedir	o	comercialitzar	aquestes	reproduccions	sense	l'autorització	
del	propietari	de	l'original.	

	
4. L'ARTISTA	 pot	 fer	 publicar	 i	 exhibir	 sense	 ànim	 de	 lucre	 les	 reproduccions	 de	

l'obra	 venuda,	 a	 condició	 de	 deixar	 expressa	 constància	 que	 es	 tracta	 d'una	
còpia	de	l'original.	

	
5. El	COMPRADOR	es	 compromet	a	 respectar	els	drets	morals	 i	 patrimonials	que	

corresponen	a	l'autor	de	l'obra.	
	
	

V. 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.	
	
	

VI. Llei	aplicable	i	resolució	de	conflictes	
	
El	 present	 contracte	 se	 celebra	 a	 l’empara	 de	 l’ordenament	 jurídic	 del	 país	 d’origen	 de	
celebració	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	de	celebració	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	
exemplar	en	la	data	i	lloc	indicat.		
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COMPRADOR:		
[NOM	DEL	COMPRADOR]	
[En	cas	que	n’hi	hagi:	NOM	I	COGNOMS	DEL	REPRESENTANT]		
[SIGNATURA]	
A	[lloc],	a	[dia]	de/d’	[mes]	de	[any]	 	

	
	 	 	 	 	 	

L’AUTOR/A:		
[NOM	I	COGNOMS	DE	L’AUTOR/A]	
[SIGNATURA]	
A	[lloc],	a	[dia]	de/d’	[mes]	de	[any]	 	 	 	

	
	
	
	

	 	 	 	


