DECLARACIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

editor / editorial

La finalitat d’aquest imprès es declarar les publicacions periòdiques, tant les del suport paper com en digital, amb objecte de fer possible
la gestió col·lectiva dels seus drets per part de CEDRO.
2015

ISSN (A)

DOI (B)

Títol de la publicació

INSTRUCCIÓNS DE CUMPLIMENTACIÓ
No oblidi enviar-nos un exemplar recent de
cada una de las capçaleres que està declarant.
A) Si la publicació periòdica no té un
ISSN, indiqui el número del Depòsit Legal.

Any
d’inici
publicació

Nº
publicats (C)

sol volum han de comptabilitzar-se com a un.
En el cas de que un anuari, per extensió, es
publiqui en dos volums, s’ha de comptabilitzar com a un.
D) Número mig de pàgines per número
publicat.

B) DOI: Si han assignat a les publicacions
digitals un codi DOI (digital object identifier)
indiqui’l.

E) Consigni el preu actual de la revista,
segons correspongui (unitari, subscripció o
ambos). En el cas en el que la revista sigui de
subscripció gratuïta, indiqui’l.

C) Números publicats cada any: anoti
aquí la quantitat de números publicats cada
any, tenint en compte que:

F) Indiqui el número que es correspongui
amb la matèria de la publicació periòdica,
conforme al següent glossari:

- Un número de la publicació editat en un sol
volum ha de contar-se como a un. - Dos o
mes números de la publicació editades en un

1. Literatura.
2. Ensenyament (Ensenyament General, Ensenyament Professional Universitària).

Pagines (D)

2016
Nº
publicats (C)

Pagines (D)

Preu (E)

2017
Nº
publicats (C)

3. Cientificotècnica (Cibernètica, Estadística, Matemàtiques, Meteorologia, Topografia,
Astronomia, Física, Química, Geologia, Enginyeria, Industries, Agricultura, Ramaderia,
Veterinària, Arquitectura i Urbanisme).
4. Ciències Biomèdiques (Biologia, Zoologia,
Botànica, Medicina i Farmàcia).
5. Ciències Socials (Sociologia, Política, Etnologia, Economia, Comptabilitat i Dret).
6. Humanitats (Psicologia, Filosofia, Lingüística, Filologia, Religió, Geografia, Belles Arts,
Música, Geografia, Viatges, Guies Urbanes,
Historia i Biografia).
7. Altres (Informació, Bibliografia, Enciclopèdies, Economia Domèstica, Esports, Astrologia, Art Militar i Passatemps).

Pagines (D)

Unitari

Subscripció

Matèria (F)

Inclogui aquesta clàusula de reserva de Drets
en les obres que publica la seva editorial. Això
augmentarà la visibilitat de CEDRO i la concessió de llicències, que repercuteix en un
augment d’ ingressos per les Editorials.
«L’Editorial a tots els efectes previstos en l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI,
s’oposa expressament a que qualsevol de les
pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin
utilitzades per a la realització de resums de
Prensa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació
d’aquesta obra només pot ser realitzada amb
l’autorització dels seus titulars, a excepció
prevista per la llei. Dirigeixis a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar algun fragment
d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91
70219 70 / 93 272 04 47).»
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Si vostè ha donat el mandat amb anterioritat a CEDRO perquè gestioni les seves obres en l’àmbit digital, incorporarem la gestió de totes les obres consignades en aquest imprès. Si vol excloure
algunes obres, si us plau comuniqui-ho.
Per la present, l’editorial ............................................................................., amb CIF .............................., i número de soci (en cas que disposin d’ell) .................... encarrega a CEDRO la gestió
col·lectiva de les publicacions periòdiques que s’identifiquen en aquest document.
L’editorial declara que les dades que aporta son certes i exonera a CEDRO de qualsevol responsabilitat en que pugues incórrer per la seva
inexactitud. Es obligatori declarar a la Entitat qualsevol ampliació o mitificació de les dades declarades.

A ..........................................................., ............................... de/d’................................. del 20........
(localitat)

(día)

(mes)

(any)

Firma i seguell

Una vegada emplenat, enviï aquest imprès a CEDRO:
Departament de Socis: C/ Alcalà, 26, 3.º, (entrada per Cedaceros, 1). 28014 Madrid / Tel.: 91 308 63 30 / Fax: 91 308 63 27 / cedro@cedro.org
Delegació a Catalunya: C/ Pau Claris, 94, 2nA 08010 Barcelona / Tel.: 93 272 04 45 / Fax: 93 272 04 46 / cedrocat@cedro.org
Si us plau, no s’oblidi de firmar i segellar aquest document.
Clàusula de protecció de dades: L’informem que CEDRO tractarà les dades que ens proporcioni per poder tractar els drets de les
obres que declara, i que l’entitat s’empara en l’execució de la relació
jurídica existent entre ambdues parts.
Mentre es mantingui la relació contractual es conservaran les seves
dades, i serà així sense perjudici mentre persisteixin les obligacions
legals que afectin CEDRO.

L’Entitat no cedirà les dades a tercers, llevat que la cessió fos necessària o obligatòria, i sempre en benefici seu.
CEDRO, com a entitat de gestió, està legitimada i obligada per la Llei
de Propietat Intel·lectual a tractar les dades dels titulars de drets de
propietat intel·lectual.

Pot exercir aquests drets enviant a CEDRO un missatge de correu
electrònic (cedro@cedro.org) o per correu postal (C/ de Alcalá, 26, 3ª
planta, 28014, Madrid) en el qual faci constar el nom, els cognoms
i l’adreça de correu electrònic. Per a més informació, consulti la Política de Privacitat.

Vostè té dret a l’accés, la rectificació, la supressió, l’oposició, la limitació del tractament i la portabilitat de les dades de caràcter personal, així com té, també, la possibilitat de revocar-ne el consentiment.

En cas que no quedi satisfet de l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació a l’autoritat nacional de control. A aquest efecte
cal que es dirigeixi a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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