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Autorització de cessió de drets d'intèrpret/lector 
 
 
Sr./Sra. __________________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT ________ 
NACIONALITAT _____________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT ___________________________ PAÍS _________________________ 
e-mail ________________________________ 
 
en qualitat  

 
 d’intèrpret (lector) (En cas de diversos intèrprets, especifiqueu-ho en el full annex I.) 
 de titular dels drets (titular o cotitular) (En cas de més d’un titular dels drets, 
especifiqueu-ho en el full annex II.) (Especifiqueu: titular/s originari/s o successiu/s, 
titular/s mortis causa, productor d'obra audiovisual, etc.) 
_______________________________________ 
 
Cedeix/en, en virtut d’aquest document, a la FUNDACIÓ BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE CERVANTES els drets, en règim d'exclusivitat, de fixació de la seua 
interpretació (lectura), reproducció, comunicació pública i transformació sobre la seua 
interpretació de: 
 
 l'obra titulada (especifiqueu fragment, capítol, etc.) 
_________________________________________________, amb ISBN/ISSN 
___________________ (si ja ha sigut publicada), autor/s 
_____________________________________________ 
 les obres detallades en el full annex III 
 
(especifiqueu fragment, capítol, etc.) de l'obra titulada 
_________________________________, amb ISBN/ISSN ___________________ (si 
ja ha sigut publicada), autor/s 
_____________________________________________ 
 
amb les finalitats de digitalitzar-les i difondre-les en línia en el marc del projecte 
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES i distribuir-les al públic mitjançant 
exemplars electrònics.  
 
L'expressat anteriorment s'entén sens perjudici del dret a ser identificat com a 
intèrpret en la fixació de la seua actuació, així com els altres drets morals que li 
corresponen en virtut de la normativa vigent sobre propietat intel·lectual. 
 
A l'efecte d’aquesta cessió, per transformació s'entén la simple inclusió de l’obra o les 
obres en la base de dades constituïda pel conjunt d'obres digitalitzades en el marc del 
projecte BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. 
 
Es responsabilitza o es responsabilitzen de la veracitat de les dades anteriors, de 
l'originalitat de l’obra o les obres i del gaudi en exclusiva dels drets cedits en les 
modalitats esmentades, així com de qualsevol altre dret de qualsevol naturalesa que 
se’n pugua derivar, i exonera o exoneren la FUNDACIÓ BIBLIOTECA VIRTUAL 
MIGUEL DE CERVANTES de qualsevol responsabilitat que puga sorgir com a 
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conseqüència de reclamacions fetes per part de tercers en relació amb les dades 
anteriors. 
 
Aquesta cessió és de caràcter gratuït i tindrà una durada corresponent al període 
legalment establit fins al pas de l’obra o les obres al domini públic. 
 
A causa de la naturalesa intrínsecament transfronterera del mitjà utilitzat per la 
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES per a la difusió del seu fons 
bibliogràfic digitalitzat, la cessió tindrà eficàcia a escala mundial. 
 
Aquest document es regirà de conformitat amb la legislació espanyola en totes les 
situacions i conseqüències no previstes de manera expressa en aquest acord, i en 
concret, d'acord amb les prescripcions de la legislació espanyola sobre propietat 
intel·lectual vigent (RDL 1/1996, de 12 d'abril) i altra legislació aplicable. 
 
En el supòsit que sorgira alguna discrepància en l'abast, interpretació o execució 
d’aquest acord, les parts se sotmeten a la competència dels jutjats i tribunals de la 
ciutat de Madrid i els seus superiors jeràrquics, amb renúncia expressa al seu fur, en 
cas que fóra diferent. 
 
 
 
Firma_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Alacant, ______de________de_______ 
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Full annex I 
(autorització de cessió de drets d'intèrpret/lector) 

 

INTÈRPRET/S (LECTOR/s)  
 
Sr./Sra. __________________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT _____________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS ________________________ 
e-mail ______________________________ 
 

INTÈRPRET/S (LECTOR/S)  
 
Sr./Sra. __________________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT _____________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS ________________________ 
e-mail ______________________________ 
 

INTÈRPRET/S (LECTOR/ÉS)  
 
Sr./Sra. __________________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT _____________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS ________________________ 
e-mail ______________________________ 
 

INTÈRPRET/S (LECTOR/S)  
 
Sr./Sra. __________________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT _____________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS ________________________ 
e-mail ______________________________ 

 

INTÈRPRET/S (LECTOR/S)  
 
Sr./Sra. __________________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT _____________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS ________________________ 
e-mail ______________________________ 

 

 

Firma_____________________________ 
 
 
 
 
 

Alacant, ______de________de_______ 
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Full annex II 

(autorització de cessió de drets d'intèrpret/lector) 

TITULAR O COTITULAR 
 
Sr./Sra. _____________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT 
__________________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS _________________________ 
e-mail ______________________________ 
 

TITULAR O COTITULAR 
 
Sr./Sra. _____________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT 
__________________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS ________________________ 
e-mail ______________________________ 
 

TITULAR O COTITULAR 
 
Sr./Sra. _____________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT 
__________________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS ________________________ 
e-mail ______________________________ 
 

TITULAR O COTITULAR 
 
Sr./Sra. _____________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT 
__________________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS ________________________ 
e-mail ______________________________ 
 

TITULAR O COTITULAR 
 
Sr./Sra. _____________________ DNI/NIF, NIE o PASSAPORT 
__________________ 
NACIONALITAT ______________________ DOMICILI ____________________ 
LOCALITAT _________________________ PAÍS ________________________ 
e-mail ______________________________ 
 
 
Firma_____________________________ 

 
 
 

Alacant, ______de________de_______ 
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Full annex III 

(autorització de cessió de drets d'intèrpret/lector) 

 

Obra titulada (especifiqueu fragment, capítol, etc.)_______________________________, 

amb ISBN/ISSN ___________________ (si ja ha sigut publicada) 

 

Obra titulada (especifiqueu fragment, capítol, etc.)_______________________________, 

amb ISBN/ISSN ___________________ (si ja ha sigut publicada) 

 

Obra titulada (especifiqueu fragment, capítol, etc.)_______________________________, 

amb ISBN/ISSN ___________________ (si ja ha sigut publicada) 

 

Obra titulada (especifiqueu fragment, capítol, etc.)_______________________________, 

amb ISBN/ISSN ___________________ (si ja ha sigut publicada) 

 

Obra titulada (especifiqueu fragment, capítol, etc.)_______________________________, 

amb ISBN/ISSN ___________________ (si ja ha sigut publicada) 

 

Obra titulada (especifiqueu fragment, capítol, etc.)_______________________________, 

amb ISBN/ISSN ___________________ (si ja ha sigut publicada) 

 

Obra titulada (especifiqueu fragment, capítol, etc.)_______________________________, 

amb ISBN/ISSN ___________________ (si ja ha sigut publicada) 

 

Obra titulada (especifiqueu fragment, capítol, etc.)_______________________________, 

amb ISBN/ISSN ___________________ (si ja ha sigut publicada) 

 
 
Firma_____________________________ 

 
 
 

Alacant, ______de________de_______ 
 

 


