
Dades del titular
Nom           NIF (Cal annexar-ne fotocòpia del DNI/NIF)

 
      

Adreça      Codi Postal   Població

Província

DECLARO:

QUE sóc autor/a del conte titulat.............................................................................................................., i que 
el cedeixo a INÈDITS per a la seva publicació íntegra a la revista esmentada. D’acord amb el format de 
la pròpia revista, la publicació s’efectuarà impresa en paper o podrà ésser descarregada en format PDF. 
Així mateix, alguns extractes del conte es podran publicar al blog o pàgina Web d’INÈDITS. La publica-
ció s’efectuarà en un únic número trimestral; en aquest sentit, el conte no es podrà reeditar en cap altre 
número de la revista,

QUE em reservo tots els drets sobre el text,

QUE em comprometo a no publicar-lo, ni en format paper ni en cap altre sistema de difusió o edició 
digital (webs, blogs, etc.), fins que no s’hagi complert un any des de la seva publicació a INÈDITS, 

QUE amb la signatura d’aquest document accepto percebre, per part de les persones responsables de 
l’edició d’INÈDITS, l’import de 20 (vint) euros en concepte de compensació econòmica per la cessió del 
conte. 

A tal efecte, indico tot seguit les meves dades bancàries perquè se’m faci l’abonament:

  

Signatura de l’autor/a           Vist-i-plau d’INÈDITS

Lloc i data ....................................................................................

Protecció de dades: als efectes previstos a l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, i al seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, s’informa a la 
persona interessada que les dades personals consignades en aquest document s’incorporaran als arxius d’INÈDITS. Revista de 
creació literària amb la finalitat de fer-ne el tractament informàtic que sigui necessari. Així mateix, podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades personals, en els termes previstos a la legislació vigent, mitjançant una co-
municació escrita presentada a l’Equip editor d’INÈDITS. Revista de creació literària (Apartat de Correus 22240, 08080 Barcelona) 
o bé mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça inedits.revista@gmail.com fent constar, en qualsevol cas, la identitat de la 
persona interessada.
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