DECLARACIÓ DE LLIBRES

editor / editorial

Per la present, el Sr/a. ……………………………..............................................……………….., amb CIF ...………………………..., i número de soci........................, encarrega a CEDRO la gestió col·lectiva dels drets de les obres de l’editorial incloses en els següents prefixos ISBN, (Per exemple, si l’ISBN és 84-605-2433-3, el seu prefix editorial és 84-605):
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
De totes les obres incloses en aquests prefixos ISBN, CEDRO abonarà a l’editorial anualment els “drets editorials” i realitzarà la gestió col·lectiva en l’àmbit digital. Si l’editorial vol que, a més, se
li abonin els “drets d’autoria” que li corresponen, haurà d’emplenar el quadre al dors.
L’editorial declara que les dades que aporta són certes i exonera CEDRO de qualsevol responsabilitat en què pugui incórrer per la seva inexactitud.
És obligatori comunicar a l’entitat qualsevol ampliació o modificació de les dades declarades.
A ........................................................ ,......................de/d’ .................................................. de ...............
(localitat)

(día)

(mes)

(any)

Firma i seguell

Inclogui aquesta clàusula de reserva de drets a les obres que publica la seva editorial. Això augmenta la visibilitat de CEDRO i la concessió de llicències, el que
repercuteix en un augment dels seus ingressos:
«Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, amb
excepció prevista per la llei.
Adreci’s a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics) si necessita reproduir algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
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.

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.

L’Entitat no cedirà les dades a tercers, llevat que la cessió fos necessària o obligatòria, i sempre en benefici seu.
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Empleni aquest quadre només per comunicar “valors d’autoria”.
(No escrigueu aquí les dades de totes les obres publicades per la seva editorial)
ISBN (1)

Valor d’autoria(2)
Obra col·lectiva

Títol

Producció
editorial protegida

Si li fa falta més espai, reprodeixi aquest imprès o descarregui’l a: http://www.cedro.org/ca/autors/associar-se

INSTRUCCIONS D’EMPLENAMENT
1) Si l’obra que ha de declarar no disposa d’ISBN indiqui el número de dipòsit
legal. Si un mateix títol té diferents números
d’ISBN, consigni cada un per separat en una
línia diferent.
2) Valor d’autoria: Si a l’editorial li corresponen els valors d’autoria pel fet de tractarse

d’una obra col·lectiva o una producció digital
protegida, escrigui una creu (x) a l’apartat corresponent.
- Obres col·lectives: D’acord amb l’article
8 de la Llei de propietat intel·lectual l’obra
col·lectiva NO és necessàriament la feta per
més d’un autor, sinó aquella que ha estat
creada per la iniciativa i coordinació d’una
persona que l’edita i divulga sota el seu nom
i està constituïda per la reunió d’aportacions

de diferents autors la contribució personal
dels quals es fon en una creació sense que
sigui possible atribuir separadament un dret
sobre el conjunt de l’obra.

b) L’edició/divulgació d’obres no protegides
per la Llei, sempre que puguin ser individualitzades per la seva composició tipogràfica,
presentació i altres característiques editorials.

- Produccions editorials protegides:
D’acord amb l’article 129 de la Llei de propietat intel·lectual aquest epígraf comprèn:

Si vostè ha exercit mandat amb anterioritat a
CEDRO perquè gestioni les seves obres en
l’àmbit digital, incorporarem a aquesta gestió
totes les obres consignades en aquest imprès. Si vol excloure algunes de les obres, si
us plau, comuniqui’ns-ho.

a) L’edició/divulgació d’obres inèdites que
etiguin en domini públic.
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