
declaració de  música impresa

Instruccions d’emplenament 

1. Consigni l’ISBN.

2. Consigni l’ISMN.

3.  El dipòsit legal (D.L.) és imprescindi-
ble en la seva declaració. recordi que l’es-
tructura és: lletra o lletres provincials, 
número identificador (no consigni els 

zeros a l’esquerra si els té) i any (quatre 
dígits).

4.  consigni el número d’edició de l’obra.

5. identifiqui si es tracta de llibre o de par-
titura musical conforme a la següent defi-
nició:
Llibre de música: publicació de música 
amb text principal component, tal com 

mètode, tractat de musicologia, teoria, pe-
dagogia, cançoner, folklòric, etc.
Partitura musical: publicació de música, 
en alguns casos amb lletra escrita sota de 
cada pentagrama, per ser interpretada per 
un o diversos instruments o veus.

Si vostè ha exercit mandat amb anterioritat 
a cedrO perquè gestioni les seves obres 
en l’àmbit digital, incorporarem a aques-

ta gestió totes les obres consignades en 
aquest imprès. Si desitja excloure algunes 
de les obres, si us plau, comuniqui’ns-ho.

Per a més informació:
www.cedro.org/socios_digital.asp
o consulti amb cedrO.

Si li fa falta més espai, reprodeixi aquest imprès o 
descarregui’l a:
www.cedro.org/socios_impresos.asp

Només s’han d’incloure en aquest imprès les obres que es consideren música impresa.

ISBN(1) ISMN(2) Lletra/es Núm. identificador Any Títol Núm. ed.(4) Tipus d’obra(5)

D.L.(3)



Per la present, l’autor / editor  ……………………………..............................................……………….., amb NiF / ciF …………………………..., i número de soci.................., encarrega a 

cedrO la gestió col·lectiva de les obres que s’identifiquen en aquest document.

l’autor / editorial declara que les dades que aporta són certes i exonera a 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’................................. del 20........

Una vegada emplenat, enviï aquest imprès a:  

Si us plau, no s’oblidi de firmar i segellar aquest document.

(localitat) (dia) (mes)

(Firma i seguell)

CEDRO 
departament de Socis. c/ Miguel Àngel, 23, 4t 28010 Madrid / Tel. 91 308 63 30 / Fax: 91 306 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
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