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CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ 

Introducció 

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de serveis 
d’emetre la factura contra el Promotor i comunicar a la Seguretat Social la cotització 
al règim d’artistes, fent-se càrrec de totes les obligacions fiscals i laborals que deriven 
de l’actuació (d’ara endavant, «Condicions» ) a través del lloc web 
https://www.mustramit.com/, propietat de MUSTRAMIT, SL sota la marca comercial 
de MUSTRAMIT, en endavant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren 
també a l’Avís Legal d’aquesta Web. 

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI 
per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser 
modificades en qualsevol moment pel MUSTRAMIT, SL. És responsabilitat de l’USUARI 
llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el 
moment d’executar les comandes. MUSTRAMIT, SL arxivarà el document electrònic on 
es formalitzi la compra i ho tindrà a disposició de l’USUARI per si aquest li ho sol·licita. 

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits 
expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres 
d’especials. 

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI: 

• Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa. 
• És una persona amb prou capacitat per contractar. 
• Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen. 

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les 
contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR. 

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels 
països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les 
condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits 
prèviament a la modificació. 

 
Identitat de les parts contractants 

D’una banda, el PRESTADOR dels serveis contractats per l’USUARI és MUSTRAMIT, SL, 
amb domicili social a C/ Verge de Núria, 38. 17457 Riudellots de la Selva (Girona), NIF 
B55029177 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 676636673 . 

I d’altra banda, l’USUARI, registrat al lloc web i responsable de la veracitat de les 
dades personals facilitades al PRESTADOR. 
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Objecte del contracte 

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de prestació de serveis 
nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta la casella 
corresponent durant el procés de contractació en línia. 

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu 
determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret. 

 
Rectificació de les dades 

Quan l’USUARI identifiqui errors en les dades publicades al lloc web o en els documents 
generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu info@mustramit.com 
perquè MUSTRAMIT, SL els corregeixi al més aviat possible. 

L’USUARI podrà mantenir actualitzades les seves dades accedint al seu compte d’usuari 
de la plataforma contractada. 

 
Procediment de contractació 

L’USUARI, per poder accedir als serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major 
d’edat o menor d’edat emancipat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant el 
procés de contractació habilitat. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera 
lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de 
conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 
(GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i 
detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web. 

D’acord amb l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació 
i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos 
següents: 

1. Clàusules generals de contractació. 
2. Enviament i lliurament de comandes. 
3. Dret de desistiment. 
4. Reclamacions i resolució de litigis en línia. 
5. Força major. 
6. Competència. 
7. Generalitats de l’oferta. 
8. Preu i termini de validesa de l’oferta. 
9. Despeses de transport. 
10. Forma de pagament, despeses i descomptes. 
11. Procés de compra. 
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12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte. 
13. Garanties i devolucions. 
14. Llei aplicable i jurisdicció. 

 

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ 

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al 
PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap 
estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat 
expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR. 

 
2. REALITZACIÓ I EXECUCCIÓ DEL SERVEI 

El PRESTADOR no donarà curs a cap contractació fins que no hagi comprovat que s’ha 
realitzat el pagament. 

L’enviament s’efectuarà un cop configurada la plataforma i comprovat el pagament de 
la contractació del servei encarregat. 

El termini de prestació del servei estarà comprès entre 24 i 48 hores en dies laborables, 
comptats a partir que l’USUARI hagi facilitat tota la informació necessària per a la 
configuració del servei. 

Falta d’execució del contracte a distància 

En cas de no poder executar el contracte perquè el servei contractat no estigui 
disponible en el termini previst, cal informar l’USUARI de la manca de disponibilitat i 
que quedarà legitimat per cancel·lar el servei i rebre la devolució de l’import 
mitjançant un codi del 100% de descompte en un nou servei, i sense que per això es 
derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR. 

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’activació del servei no acabi 
efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes. 

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el PRESTADOR hagi posat 
la documentació a disposició de l’USUARI. 

El PRESTADOR respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que 
existeixi en el moment del l’execució del servei, podent l’USUARI, mitjançant una 
simple declaració, exigir-li l’esmena d’aquesta manca de conformitat, la reducció del 
preu o la resolució del contracte. En qualsevol d’aquests supòsits l’USUARI podrà 
exigir, a més, la indemnització de danys i perjudicis, si escau. 
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L’USUARI tindrà dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del 
servei adquirit fins que el PRESTADOR compleixi amb les obligacions establertes en 
aquest contracte. 

Correspon a l’USUARI verificar el servei a la recepció i exposar totes les excepcions i 
reclamacions que puguin estar justificades al document de recepció del lliurament. 

En cas que la contractació no comporti l’entrega física de cap producte, sinó una 
activació de descàrrega en un lloc web, el PRESTADOR ha d’informar prèviament 
l’USUARI respecte del procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega. 

 
3. DRET DE DESISTIMENT 

MUSTRAMIT no es distribueix a persones físiques en l’exercici d’activitats 
exclusivament personals o domèstiques, per la qual cosa aquest contracte no està 
subjecte al RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. 

En qualsevol cas, el dret de desistiment no s’aplica (art. 103 RDL 1/2007, de 16 de 
novembre) als contractes que es refereixin a la prestació de serveis, una vegada el 
servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ 
consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que 
és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per 
l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment; o al subministrament de 
contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat 
amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari amb el coneixement per part 
seva que en conseqüència perd el dret de desistiment. 

 
4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA 

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. 
Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte: 

- Postal: MUSTRAMIT, SL, C/ Verge de Núria, 38. 17457 Riudellots de la Selva 
(Girona) 

- Telèfon: 676636673 
- Mail: info@mustramit.com 

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution) 

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea 
facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre 
l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, 
mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que 
actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb 
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totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una 
solució al conflicte. 

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 
5. FORÇA MAJOR 

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. 
El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major. 

 
6. COMPETÈNCIA 

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats 
i obligacions contractats en la venda. 

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment 
impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de 
cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació. 

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva 
extensió. 

 
7. GENERALITATS DE L’OFERTA 

S’entén que totes els serveis efectuats pel PRESTADOR estan sotmesos a aquestes 
Condicions. 

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial 
de MUSTRAMIT, SL o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit 
signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran. 

 
8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA 

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte o servei inclouen l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. 

Els preus aplicats a cada servei són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en 
EUROS. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà 
variar en temps real. 

Abans d’efectuar la compra, podeu comprovar en línia tots els detalls del pressupost: 
preu, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar 
diàriament mentre no s’efectuï la comanda. 
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Un cop efectuada la contractació del servei, el preu serà el vigent en el moment 
d’efectuar l’encàrrec. 

Per a qualsevol informació sobre el servei, l’USUARI podrà contactar a través correu 
electrònic a l’adreça info@mustramit.com . 

 
9. DESPESES DE TRANSPORT 

No hi ha despeses de transport. 

 
10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES 

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les 
següents formes per efectuar el pagament d’una comanda: 

• Targeta de crèdit 
• Paypal 
• Bizum 

 
Mesures de seguretat 

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades 
en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, 
procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu 
d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, 
l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la 
corresponent autenticació dels controls d’accés. 

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada 
il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, i que pugui o tingui 
el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa. 

Està prohibida, en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta 
d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables 
al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes. 

 
11. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ 

El procés de compra comporta els passos següents per a la seva correcta formalització: 

1. Servei: elecció del tipus de servei a contractar 
2. Alta: formulari que conté les dades del servei contractat (servei, preu), dades 

del contractant i del representant legal, i validació del correu electrònic del 
contractant per poder continuar amb la contractació. 
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3. Contractació: visualització del contracte de prestació de serveis administratius 
i fiscals derivats d’una actuació. 

4. Facturació dades de facturació. 
5. Pagament: elecció del mètode de pagament per donar d’alta el servei. 
6. Confirmació: dades de contacte del PRESTADOR i descàrrega de documentació 

(dades d’alta, facturació, configuració i contracte) 

 
12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE 

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol 
raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa 
i aplicabilitat de cap de les condicions restants. 

El PRESTADOR podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus 
serveis, totalment o en part, quan l’USUARI no compleixi les obligacions establertes 
en aquest contracte o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi 
de pràctiques o polítiques que li siguin aplicables. 

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta 
Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, 
facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR. 

 
13. GARANTIES I DEVOLUCIONS 

MUSTRAMIT és una plataforma en línia ubicada en servidors responsabilitat del 
PRESTADOR, amb certificat de seguretat SSL i accessible mitjançant navegador web 
amb un accés controlat per un nom d’usuari (correu electrònic) i una contrasenya 
creada per l’USUARI. 

Per a l’accés o la utilització del programari es requereix connexió a Internet mitjançant 
les últimes versions dels navegadors actuals, per la qual cosa el PRESTADOR no es 
responsabilitza del funcionament en versions anteriors. 

El PRESTADOR declina les garanties implícites de comercialitat o capacitat per a una 
finalitat particular, i les que puguin sorgir de la pràctica usual en transaccions o del 
gir de negocis. 

Les especificacions del servei contractat es detallen al contracte de serveis. 

 

 
14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes condicions es regiran o interpretaran segons la Llei espanyola i no estarà regit 
per la convenció de les Nacions Unides sobre contractes per a la venda internacional 
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de productes, de la qual s’exclou expressament el programari. Les parts se sotmeten, 
per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i 
tribunals més propers a Girona. Si, per qualsevol raó, un tribunal competent declarés 
no exigible o ineficaç qualsevol disposició d’aquesta Llicència o part de la mateixa, la 
resta d’aquesta Llicència conservaria plena vigència i efecte. 
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REUNIDOS 
 
De una parte, el artista que se acredita con sus datos personales a través de www.mustramit.com; 
interviene en su propio nombre y representación, denominada en adelante ARTISTA 

 
 
Y de otra parte, D. GERARD XIFRA BUTIÑACH, mayor de edad, con DNI nº 40344955B, 
actuando en nombre y representación de MUSTRAMIT SL, en calidad de apoderado con 
domicilio a efectos de este contrato en c/ Verge de Núria, 38 CP 17457 Riudellots de la Selva, 
con CIF: B55029177 en su calidad de apoderado de la misma. En lo sucesivo denominado 
REPRESENTANTE. 

 
 

EXPONEN 

I.- Que el ARTISTA es intérprete y/o ejecutante de obras artísticas y literarias. 
 
II.- Que el ARTISTA está interesado en contratar los servicios profesionales del 
REPRESENTANTE, para que éste actúe como su REPRESENTANTE REAL en el 
desarrollo de su labor artística a nivel nacional, llevando a cabo todo tipo de gestiones artísticas y 
comerciales que pudieran derivarse en torno a la actividad profesional del ARTISTA, 
contratación musical derivada y que el REPRESENTANTE considere necesarias y/o 
convenientes sólo para su actuación solicitada en www.mustramit.com. 

 
III.- Asimismo, el REPRESENTANTE está interesado en prestar su mediación llevando a cabo 
los servicios que se refieren en el presente contrato, y obteniendo como contraprestación, el 
importe estipulado en www.mustramit.com al hacer la solicitud telemática. 

 

IV.- Ambas partes admiten ejercer legalmente su actividad de conformidad con la normativa 
vigente, por lo que siendo interés de las mismas, celebran el presente contrato con sujeción a las 
siguientes 

 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA- Por medio del presente contrato, el ARTISTA autoriza de manera expresa, 
exclusiva y excluyente a REPRESENTANTE a actuar en su nombre y representación en todas 
las gestiones derivadas sólo para su actuación solicitada en www.mustramit.com. 

 
Actuaciones: De este modo autoriza a REPRESENTANTE a la formalización de todo tipo de 
contratos y negocios profesionales concernientes a su labor en actuaciones, galas y presentaciones 
públicas, como intérprete y/o cantante de ARTISTA. 

 
Quedan incluidas en dicha autorización cualesquiera de las actuaciones, interpretaciones y/o 
ejecuciones por parte de ARTISTA de cualquier obra en conciertos celebrados en cualquier 
recinto público o privado y demás actuaciones en directo o en diferido para la televisión o para 
cualquier otro canal de comunicación pública o privada, así como en su intervención en 
producciones cinematográficas, televisivas u obras teatrales. 
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SEGUNDA.- La representación abarca los contratos que pudiere alcanzar el 
REPRESENTANTE con cualquier entidad que el mismo considere conveniente, quedando 
facultado para fijar cachés, royalties, anticipo de los mismos y cualesquiera otro tipo de 
remuneraciones, y en definitiva, cualquier tipo de cláusula que el mismo considere conveniente 
para los intereses del ARTISTA y el REPRESENTANTE, sólo para su actuación solicitada 
en www.mustramit.com. 

 
De este modo, el ARTISTA resulta obligado a cumplir y respetar los compromisos adquiridos 
por REPRESENTANTE en su nombre, y responsabilizándose de su cumplimiento como si 
hubieran sido suscritos por sí mismo. 

 
 
TERCERA.- El presente contrato tendrá la duración que el ARTISTA solicite a través de 
www.mustramit.com; siendo el espacio de tiempo habitual 1 día. 

 

La finalización del mismo no será causa para la no realización de las actividades objeto de contrato 
acordadas con terceros cuyo desarrollo tenga lugar en fecha posterior a dicha finalización, pero 
hayan sido pactadas y/o suscritas, durante la vigencia de este contrato, salvo mutuo acuerdo de 
las partes y sin perjuicio a terceros. 

 

CUARTA.- Se establecen por medio del presente, las siguientes obligaciones del 
REPRESENTANTE: 

 
1ª.- A comunicar al ARTISTA toda la información de que disponga en lo referente a la gestión 
de las operaciones o contratos referidos a la actividad profesional de ésta, en especial la 
información referente a las personas o entidades que pretendan su contratación, así como a su 
solvencia. 

 
2ª.- A desempeñar sus funciones bien y fielmente, velando siempre por el interés del ARTISTA 
y su máximo desarrollo profesional. 

 
3ª.- A recibir en nombre del ARTISTA, cualquier clase de reclamación o información sobre los 
servicios prestados por éste como consecuencia de todas las operaciones promovidas por el 
REPRESENTANTE, aunque no se hubieran concluido. 

 
4ª.- A llevar una contabilidad independiente y singular de las siguientes operaciones: 

 
a) Pagos realizados al ARTISTA en virtud del importe que le corresponda y referido en la 

cláusula novena del presente contrato. 
 

b) Importe cobrado por el REPRESENTANTE y también acordado en la referida 
cláusula. 

 
c) Ingresos percibidos por los conceptos referidos en dicha cláusula. 

 
d) Pagos realizados a Productor/es. 

 
 
 
 
 

QUINTA.- Se establecen por medio del presente, las siguientes obligaciones del ARTISTA: 

R
E

PR
E

SE
N

T
A

N
T

E
 

A
R

T
IS

T
A

 



3  

1ª.- El ARTISTA deberá actuar, en sus relaciones con el REPRESENTANTE, lealmente y de 
buena fe. 

 
2ª.- A comunicar al REPRESENTANTE cualquier actuación o propuesta artística que un 
tercero le ofrezca al ARTISTA directamente. 

 
3ª.- A no suscribir ningún contrato, autorización o licencia de ningún tipo, relacionado directa o 
indirectamente con su carrera artística o cualquier otro cometido, sin la intervención, 
conocimiento y firma del REPRESENTANTE en el ámbito de aplicación de este contrato y a 
todos los efectos indicados anteriormente. 

 
4ª.- A no variar su nombre artístico durante la vigencia del presente contrato. 

 
5ª.- A formalizar cuantos documentos o poderes precise el REPRESENTANTE para el 
ejercicio real de la representación referida por el presente acuerdo. 

 
 

SEXTA.- El ARTISTA garantiza que a la fecha de la firma del presente contrato, no tiene ningún 
compromiso profesional adquirido o suscrito cualquier otro acuerdo idéntico o similar al presente 
que por su contenido y obligaciones perjudique, limite, impida y(o anule, el cumplimiento y la 
eficacia del contenido del presente contrato. 

 
 
SEPTIMA.- Asimismo, y en referencia a los contratos verbales o escritos que pudieran haber 
sido suscritos entre REPRESENTANTE y el ARTISTA hasta la fecha del presente, se declaran 
sustituidos por el presente a todos los efectos, por lo que ambas partes pactan la expresa 
retroactividad del presente contrato. 

 
 
OCTAVA.- El ARTISTA autoriza expresamente al REPRESENTANTE a percibir y hacer 
efectiva la cobranza del resultado de la negociación de todas las actividades artísticas realizadas 
por el ARTISTA, y ya referidas. 

 
 
NOVENA.- Se establece como retribución del REPRESENTANTE en concepto de las tareas 
a realizar objeto de contrato ya referidos, el importe estipulado en www.mustramit.com 

 
 
Todos los pagos a favor de ARTISTA se realizarán en el plazo de los 5 días naturales siguientes 
a la fecha de cobro por parte de REPRESENTANTE. 

 
En este sentido, REPRESENTANTE comunicará por email a ARTISTA la fecha en que se 
haya producido el cobro o plazo de cobro del que dispone el tercero obligado al pago 

 
 
DÉCIMA.- ARTISTA exonera de modo expreso a REPRESENTANTE de los impagados 
de cualesquiera terceros derivados de las actuaciones y ejecuciones objeto de este contrato sin 
poder ejercer acción alguna contra este último debiendo ejercitar acción directa contra el deudor. 
En dicho supuesto, REPRESENTANTE se obliga a colaborar con ARTISTA en cuantas 
acciones extrajudiciales y judiciales sean precisas. 
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DECIMOPRIMERA.- El REPRESENTANTE reconoce al ARTISTA, el derecho al 
reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, por lo que se obliga a 
velar por ello en la medida en que le sea posible. 

 
 
DECIMOSEGUNDA.- El presente contrato se extinguirá: 

 
a) Por expiración del termino fijado en el contrato. 

 
b) Por incumplimiento total o parcial de las obligaciones legales o contractuales acordadas. 

La parte cumplidora, podrá exigir su cumplimiento o darlo por resuelto, con 
indemnización de daños y perjuicios en cualquiera de los casos, sin perjuicio de 
cualesquiera otras acciones legales. En este ultimo supuesto, se entenderá que el contrato 
se extingue a la recepción de la notificación escrita en la que conste la voluntad de darlo 
por extinguido junto a la mención de la causa de la extinción. En dicho caso, la acción 
para pedir la rescisión, se regirá por lo regulado en los artículos 1290 y ss. del Código Civil. 

 
 
 
DECIMOTERCERA.- Este contrato podrá ser elevado a escritura pública, en el supuesto que 
alguna de las partes, manifieste por escrito y mediante certificado con acuse de recibo, su interés 
por llevar a cabo dicha gestión, siendo de cargo del peticionario, los gastos que de dicha elevación 
se pudieran derivar. 

 
 
Así, y en todo lo previsto en el presente contrato, la relación entre ambas partes se regirá por la 
legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual así como por el Código Civil en cuanto al 
régimen jurídico aplicable a las obligaciones y contratos, y por la restante legislación aplicable. 

 
 
DECIMOCUARTA.- Para todas las controversias o incidencias que durante la vigencia del 
contrato surgieran acerca de la interpretación y ejecución del contrato, ambas partes se someten 
expresamente para cuantas cuestiones litigiosas puedan derivarse del presente contrato a los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Girona con renuncia expresa a cualquier otro fuero que por 
ley pudiera corresponderles. 

 
Y en prueba de conformidad, en lugar y fecha indicados, los contratantes firman el presente 
contrato por duplicado y a un solo efecto, quedando uno en poder de cada una de las partes 
contratantes. 
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