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ACORD DE LLICÈNCIA D’ÚS DE DISSENY PER A LA SEVA FABRICACIÓ 

 

Acord de llicència 

 

D’una part, l’Ajuntament de Barcelona (en endavant, “l’Ajuntament”), representat 
per En/Na ………………………........................................, en la seva qualitat de 
……………..…………….., en l’exercici de les seves funcions, amb l’assistència de 
................, secretari/a delegat/da, que certifica.  

 

D’una altra part, ............................................................... (en endavant “la Fabricant”), 
de nacionalitat ......................, domiciliada a …………….. carrer …………….., n.º…, 
amb CIF …………….., representada por En/Na ……………………….., amb D.N.I. n.º 
…………….., en la seva qualitat de ……………..…………….., segons consta a 
l’escriptura atorgada davant el Notari En/Na ……………..…………….. en data 
…………….., amb el nº …………….. del seu protocol, e inscrita al Registre Mercantil 
de …………….. en el volum …………….., full …………….., full nº ……………... 

 

Reconeixent-se les parts, mútua i recíprocament, en les seves respectives qualitats en 
que actuen, la capacitat legal necessària per atorgar el present document 

 

EXPOSEN 

 

1. Que l’Ajuntament és ple titular de tots els drets de propietat intel·lectual i/o 
industrial que se’n puguin derivar del disseny que es reprodueix en l’Annex I 
(en endavant, “el Disseny”) i de la seva documentació relacionada, que pot 
incloure, sense que sigui limitativa, texts, dibuixos, plànols i fotografies. 
L’Ajuntament té plenes facultats per atorgar la llicència que es regula en el 
present acord.  
 

2. Que la Fabricant està interessada en fabricar el Disseny per tal de vendre’l i/o 
distribuir-lo a tercers, i afirma disposar dels mitjans suficients per tal de dur a 
terme aquesta tasca d’acord amb els estàndards de qualitat exigibles en el 
sector de fabricació de mobiliari urbà.  
 

3. Que l’Ajuntament desitja atorgar una llicència sobre els drets de propietat 
intel·lectual i/o industrial sobre el Disseny a la Fabricant i, per aquest motiu, 
ambdues parts desitgen regular els termes de la llicència de conformitat amb 
els següents  



 

 

 Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida 

 Presidència 

 Av. Drassanes, 6-8 pl.21 
 08001 Barcelona 
 Tel. 93 256 25 07 
 Fax. 93 317 51 82 
 usosdelpaisatge@bcn.cat 
 www.bcn.cat/paisatgeurba 
 

Pàgina 2 de 5 

 

 

PACTES 

 

PRIMER.- OBJECTE  

L’objecte del present acord és l’atorgament de l’Ajuntament a favor de la Fabricant de 
la llicència d’ús dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del Disseny, així com 
de la seva documentació relacionada, amb caràcter de no exclusivitat, per a la seva 
fabricació, publicitat, venda i distribució.  

La Fabricant, reconeix que la present llicència no li atorga la titularitat de cap dret de 
propietat intel·lectual ni industrial sobre el Disseny ni la seva documentació 
relacionada. 

La Fabricant ha d’aportar un prototip de la fabricació del Disseny, del qual farà un 
seguiment la Taula Tècnica de Regulació dels Elements Urbans de l’Ajuntament a 
través del departament o servei municipal responsable del disseny. 

 

SEGON.- TERRITORI 

La llicència és vàlida universalment. Per tant, la Fabricant i qualsevol dels seus 
subcontractats o clients podran fabricar, publicitar, vendre i distribuir el Disseny en dit 
territori.  

La Fabricant reconeix i accepta que tercers en el mercat també podran fabricar, 
publicitar, vendre i distribuir el Disseny en el territori indicat durant la vigència de la 
llicència.   

 

TERCER.- DURACIÓ  I PRÒRROGA  

La present llicència s’atorga per un termini de duració de cinc (5) anys.  

El període de vigència de la llicència podrà ser prorrogat per les parts per períodes 
anuals. Les pròrrogues hauran de documentar-se en successius Annexos de pròrroga. 
Aquestes pròrrogues estaran subjectes a les normes següents:  

a) La Fabricant haurà de notificar a l’Ajuntament per escrit el seu desig de 
prorrogar la duració de la llicència com a mínim amb quatre mesos d’antelació 
a la data de finalització de dit període.  
 

b) Notificada la voluntat de prorrogar el període de vigència, l’Ajuntament 
confirmarà o rebutjarà per escrit la pròrroga en el termini màxim de dos mesos 
des de la recepció de la notificació. En el cas de que transcorri aquest termini 
sense que l’Ajuntament s’hagi pronunciat, s’entendrà que la llicència queda 
extingida.  
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QUART.- EFECTES DE L’EXTINCIÓ O LA RESOLUCIÓ 

Amb l’extinció de la llicència, o la seva resolució per qualsevol causa, els drets 
llicenciats retornaran automàticament e immediatament a favor de l’Ajuntament.  

Dins dels 15 dies naturals següents a la data d’extinció o resolució de la llicència, la 
Fabricant enviarà a l’Ajuntament un informe complert inventariant les existències del 
Disseny.  

En la data d’extinció o resolució de la llicència, la Fabricant cessarà de forma 
immediata en la fabricació del Disseny i estarà facultat per vendre i/o distribuir les 
existències restants fins al seu esgotament.  

   

CINQUÈ.- GRATUITAT 

La present llicència de drets sobre el Disseny té caràcter gratuït.  

 

SISÈ.- MODIFICACIONS EN EL DISSENY  

La Fabricant no podrà introduir modificacions o alteracions sobre el Disseny tal i com 
ha sigut  aprovat per l’Ajuntament i com es plasmarà en la documentació relacionada 
que es remetrà, sense autorització prèvia i per escrit de l’Ajuntament, en concret, de la 
taula tècnica dels elements urbans.  

 

SETÈ.- INFRACCIONS DE DRETS 

La Fabricant informarà a l’Ajuntament per escrit i sense demora de qualsevol utilització 
no autoritzada del Disseny de la que tingui coneixement i de qualsevol reclamació o 
avís fundat per tercers basat en l’al·legació de que el Disseny pot constituir una 
infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial. 

Únicament l’Ajuntament tindrà el dret, tot i que no l’obligació, de prendre mesures en 
cas d’infraccions dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Disseny per 
tercers. Les possibles indemnitzacions obtingudes de tals accions correspondran 
íntegrament a l’Ajuntament.  

 

VUITÈ.- PROHIBICIÓ DE REGISTRE 

Resta prohibit el registre per part de la fabricant, distribuïdor i/o venedor, al seu nom o 
en benefici de tercers, de qualsevol dret de propietat intel·lectual i/o industrial del 
Disseny o de la documentació relacionada amb el mateix, així com de les seves 
possibles modificacions, alteracions o evolutius que derivin del model original. La 
fabricant farà constar aquesta prohibició en els contractes o acords que subscrigui 
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amb subcontractistes i clients, i en general amb qualsevol tercer que participi de les 
accions autoritzades per la llicència. 

 

NOVÈ.- GARANTIES I INDEMNITZACIONS 

La Fabricant accepta indemnitzar, defensar i mantenir indemne a l’Ajuntament contra 
qualsevol reclamació, pèrdua, despesa, danys i perjudicis (incloent honoraris 
d’advocats):  

a) Que puguin sorgir de qualsevol reclamació de tercers respecte a danys causats 
en relació amb el Disseny que resultin d’actes o omissions intencionals, 
negligents o il·legals per la Fabricant.  
 

b) Que puguin sorgir de qualsevol incompliment per part de la Fabricant de les 
obligacions assumides en aquesta llicència.  

 

DESÈ.- AVISOS I COMUNICACIONS 

Tota notificació que s’efectuï entre les parts es farà per escrit a les següents adreces 

 

(I) AJUNTAMENT 

Adreça: …………… 

E-mail de contacte a efecte de notificacions:………. 

Telèfon: ………… 

 

(II) FABRICANT 

Adreça: ………. 

E-mail de contacte a efectes de notificacions: ………… 

Telèfon: ……………. 

 

ONZÈ.- LLEI APLICABLE I FUR 

El present contracte, de naturalesa privada, es regirà per les seves pròpies clàusules i 
per la legislació espanyola vigent aplicable. Amb expressa renúncia a qualsevol altre 
jurisdicció que els hi pogués correspondre, les parts acorden sotmetre’s als Jutjats i 
Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). 
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En prova de conformitat, es signen dos exemplars del mateix tenor i a un sol efecte, en 
la data i lloc abans indicats. 

 

 

En / Na_____________________ En / Na _____________________ 

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

-------------------------------------------- 

Secretari/a delegat/da 

 

LA FABRICANT 

 

 
 
Annex I . Reproducció del Disseny 

 


