ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE MÚSICS
DE CATALUNYA (MUSICAT)

CONTRACTE D’ADHESIÓ

(Per la utilització del “Segell de Garantia de Música en Directe”)

Girona, ___________

de _________________ de 20__

REUNITS
D’una part, la Sra. MARGA CASTAÑER I PUIG, major d’edat amb domicili a
Banyoles, paseig Les Saques, núm 21 i amb NIF núm 40.338.848E .
I de l’altra, el Sr. _________________________, major d’edat amb domicili a
_________________ c/_________________________________, núm i amb
NIF núm _________________ .
ACTUEN
La Sra. MARGA CASTAÑER en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ
PROFESSIONAL DE MÚSICS DE CATALUNYA (MUSICAT) amb domicili a
Girona, c/ Joaquim Vayreda, núm 65 entl. D, en endavant MUSICAT.
El Sr.____________________________________en nom propi i com a
representant
de
l’agrupació
musical
____________________________________, amb domicili a efectes d’aquest
contracte a _____________________, c/ ________________________
núm
________, en endavant part ADHERIDA.
Tots els presents es reconeixen mútuament plena capacitat per a l’atorgament
del present document i
EXPOSEN
Que és d’interès dels compareixents subscriure amb caràcter vinculant aquest
CONTRACTE D’ADHESIÓ per a la utilització del denominat SEGELL DE
GARANTIA DE MÚSICA EN DIRECTE, promogut per MUSICAT i que es regirà
per les següents
ESTIPULACIONS:
PRIMERA.- La part ADHERIDA accepta en aquest acte i a partir d’aquest
moment la utilització del segell de garantia, creat segons acord de l’Assemblea
General de data 3 d’abril de 2000 i que gràficament s’identifica segons el model
que s’adjunta com annex a aquest contracte.
SEGONA.- La part ADHERIDA mitjançant aquest contracte declara conèixer la
regulació del segell de garantia així com les obligacions i drets inherents i
dimanants del seu ús i gaudiment, en dóna plena conformitat i s’obliga a
complir-los de forma diligent.
TERCERA.- La part ADHERIDA ha acreditat prèviament a la signatura d’aquest
document el compliment dels requisits de professionalitat exigibles i es
compromet en aquest acte a reunir-los durant la vigència d’aquest contracte.

QUARTA.- La durada d’aquest contracte té caràcter indefinit. No obstant això la
part ADHERIDA podrà renunciar en qualsevol moment a la utilització del segell
de garantia, però haurà de comunicar-ho de forma fefaent a MUSICAT.
CINQUENA.- MUSICAT es reserva la facultat de revocar l’autorització
concedida quan tingui coneixement per qualsevol mitjà de l’incompliment dels
requisits exigibles.
SISENA.- La part ADHERIDA queda des d’aquest moment autoritzada per
MUSICAT a utilitzar el distintiu fixat pel segell de garantia en tots els elements
publicitaris que utilitzi, en tots els actes i espectacles públics en què participi,
respectant en tots els casos les instruccions del full d’aplicació de la
marca.
SETENA.- La part ADHERIDA es compromet a no cedir ni traspassar sota cap
concepte l’autorització concedida per MUSICAT. Aquesta autorització podria
ser revocada en el supòsit que es produís la cessió.
VUITENA.- La part ADHERIDA, mitjançant la signatura d’aquest document,
autoritza MUSICAT a incorporar les seves dades i la data de signatura d’aquest
contracte en el registre general que l’Associació portarà a efectes de donar
publicitat als músics o agrupacions musicals adherits a la utilització del segell.
NOVENA.- Amb la signatura d’aquest contracte la part ADHERIDA dóna el seu
consentiment per formar part de la comissió inspectora encarregada de vetllar
pel bon ús del segell de garantia, els membres de la qual són nomenats per
insaculació entre tots els adherits a la campanya.
DESENA.- Ambdues parts, amb renúncia del seu propi fur, si el tinguessin, es
sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona i als superiors
immediats.
I perquè consti, i en prova de conformitat, signen el present document per
duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data a dalt indicats.

PER MUSICAT

PER LA PART ADHERIDA

