Contracte de prestació de serveis
Girona, ______ de ___________________ de ___________.

Reunits
D’una part__________________________________________, que actua com a titular o representant de
l’entitat ________________________________________________, amb domicili a ___________________
_______________ ___________________carrer____________________________________, número _______
i que té el CIF _______________, en endavant ORGANITZADOR.
D’una l’altra part,

, amb domicili a

_________________________________, carrer

____,

número _____ i que té el CIF ______________, en representació dels professionals músics que actuen
agrupats amb el nom de

____________ en

endavant INTÈRPRET.
I d’una altra part, la Sra. Anna Franco i Millán, que actua com a apoderada de l’ASSOCIACIÓ
CULTURAL DOS PER QUATRE, amb domicili a Joaquim Vayreda, 65, ent. D i amb CIF G17734948, en
endavant DOS PER QUATRE.

Manifesten
I. Que DOS PER QUATRE és una associació constituïda sense afany de lucre, que té per objecte
coordinar, gestionar, promoure i divulgar les activitats realitzades pels seus socis dins de l’àmbit de la
música tradicional i popular catalana.
II. Que l’INTÈRPRET cedeix la seva representació a DOS PER QUATRE perquè subscrigui el present
contracte en el seu nom.
III. Que l’anomenat ORGANITZADOR està interessat en contractar els serveis de l’INTÈRPRET a través
de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE perquè aquesta es faci càrrec de l’assessorament,
coordinació i gestió de les actuacions de música popular i tradicional concertades a través del
present contracte, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES
PRIMERA: OBJECTE DEL CONTRACTE
L’INTÈRPRET actuarà en els actes que tindran lloc a
de __________________________________________, segons el següent programa:
DATA

Matí

Tarda

Nit

Horaris de la primera obligació diària de l’intèrpret

DATA

Matí

Tarda

Nit
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SEGONA: CONDICIONS ECONÒMIQUES
Les parts contractants acorden que la compensació econòmica per a l’actuació de
l’INTÈRPRET serà de
euros.
TERCERA: FORMA DE PAGAMENT
L’ORGANITZADOR abonarà a DOS PER QUATRE la quantitat estipulada en la segona
clàusula d’aquest contracte mitjançant xec bancari nominal o a través de transferència
al compte indicat en la mateixa factura. El pagament es farà efectiu en el termini pactat
amb l’intèrpret.
QUARTA: OBLIGACIONS DE L’INTÈRPRET
L’INTÈRPRET respondrà davant l’ORGANITZADOR de la correcta realització de l’activitat
artística contractada, de l’aplicació de la diligència específica a les seves aptituts
artístiques, i en general, de l’observació dels deures professionals que li corresponen.
CINQUENA:OBLIGACIONS DE L’ORGANITZADOR
L’ORGANITZADOR tindrà a disposició de l’INTÈRPRET un lloc ben condicionat per
canviar-se, com més a prop millor del lloc d’actuació.
L’ORGANITZADOR serà responsable civil subsidiari de tots els danys que puguin
perjudicar els intèrprets i els instruments i material professional que utilitzin mentre es
trobin dintre del recinte on té lloc l’actuació.
L’ORGANITZADOR no podrà realitzar ni autoritzar gravacions de cap mena de l’actuació
sense la prèvia autorització per escrit de l’INTÈRPRET.
SISENA:

OBLIGACIONS DE DOS PER QUATRE
DOS PER QUATRE es fa responsable de la gestió laboral i fiscal derivada del compliment
d’aquest contracte.

SETENA: SUSPENSIÓ D’ACTUACIONS
Suspensions parcials: Si per causes alienes a l’INTÈRPRET s’hagués de suspendre
parcialment la programació establerta per algun dels dies de l’actuació previstos en la
primera clàusula d’aquest contracte, l’INTÈRPRET cobrarà el 100% del preu convingut.
Suspensions totals: En cas de suspensió de les actuacions per causes alienes a
l’INTÈRPRET, l’ORGANITZADOR abonarà el 100% de l’import del contracte si
l’INTÈRPRET, o el seu material professional, s’han desplaçat al lloc de l’actuació. Si
encara no s’ha iniciat el desplaçament, l’ORGANITZADOR pagarà tan sols el 50% del
preu estipulat.
Com a alternativa a les indemnitzacions derivades de la suspensió total de les actuacions,
l’ORGANITZADOR i l’INTÈRPRET podran pactar-ne l’ajornament, formalitzant un nou
contracte per escrit.
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Clàusules addicionals
1
2
3
4

En tot allò que no s’hagi previst en aquest contracte, s’estarà d’acord en el que estableix el Codi
Civil en matèria d’arrendament de serveis i amb les altres disposicions aplicables a la matèria.
En cas de desacord o per qualsevol problema o divergència originada com a conseqüència
d’aquest contracte, les parts contractants renuncien al fur que els correspongui i es someten
expressament a la jurisdiccció i competència dels Jutjats i Tribunals de Girona.
En senyal de conformitat, i per a més obligació, estenen i signen el present contracte en el lloc i la
data esmentats, per triplicat i a un sol efecte.

Per l’ORGANITZADOR

Per l’INTÈRPRET

Per DOS PER QUATRE

Signat:
(signatura i segell)

Signat:
(signatura i segell)

Signat:
(signatura i segell)

