
SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Polígon d’Accès Ademús s/n
46100 Burjassot (València)

      __________________, a _____ de ____________ de    _______

Senyor / Senyora:

Mitjançant la present carta sol·licitem a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (la “SAMC”) que cedisca a                                                                                                                      
        (la “Cessionària”), amb caràcter gratuït i no exclu-
siu, els drets de reproducció i comunicació pública del [programa/documental/reportatge/etc.               ] titulat 
[*incloure títol]       (el “Contingut”), únicament per a la seua emissió a 
[*incloure lloc d’emissió i municipi]      el dia                             , en el marc de                                                       
              
(l’”Acte”).

La Cessionària reconeix i accepta expressament que la cessió dels citats drets de reproducció i comunicació pública 
es realitzarà amb la finalitat que el Contingut es difonga sense cap ànim de lucre. En aquest sentit, la Cessionària 
no podrà sol·licitar el pagament de cap taxa, preu o qualsevol altre tipus d’import a les persones espectadores o al 
públic en general.

La Cessionària s’obliga expressament a incloure els logotips o marques del Grup À Punt Mèdia en qualsevol mate-
rial promocional en el que es difonga l’Acte o la reproducció del Contingut (inclosos, sense limitació, díptics, tríptics, 
cartells, flyers, pàgines web, anuncis públics, etc.). 

Així mateix, la Cessionària s’obliga expressament a emetre un anunci promocional del Grup À Punt Mèdia amb 
caràcter immediatament previ a la difusió en pantalla del Contingut. 

La Cessionària reconeix i accepta expressament que no podrà cedir a tercers els drets de reproducció i comunicació 
pública del Contingut conferits per la SAMCen virtut de la present carta. 

D’acord amb l’exposat, amb l’objecte de formalitzar la cessió del drets de reproducció i comunicació pública del 
Contingut, en els termes i condicions descrits anteriorment, la Cessionària sol·licita a la SAMC que signe els dos 
exemplars remesos de la present carta i que, un cop signats, envien a la Cessionària un d’aquests exemplars.

Cordialment, 

En senyal de conformitat, en Burjassot (València) a ____ de ________________ de _______.

SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Empar Marco Estellés 
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