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OBRAREN      IZENBURUA
1      

............................................................................................................................. ..................... 

MUSIKA    GENEROA    ............................................................................................................................. ............................ 

KONPAS KOPURUA …………………………. IRAUPENA (GUTXI GORABEHERA) ....................................................... 

INSTRUMENTU JOTZAILEAK ETA ABESLARIAK (egonez gero) ........................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................. 

LEGE GORDAILUAREN ZENBAKIA (egonez gero) ................................................................................................................ 

BABESTU NAHI DUZUN JABETZA INTELEKTUALAREN OBJEKTUA (laukitxo bat bakarrik markatu): 

 MUSIKA BAKARRIK (aleak ez dauka letrarik, edo daukana ez du egileak sortu) 

 MUSIKA ETA LETRA
2

 

OBRAREN DIBULGAZIO DATA (egonez gero) ................................................................................................................ 

GOITIZENA EDO ZEINUA
3 
: 

(Eremu hori ez da derrigorrean bete behar. Egileak obraren gaineko eskubideak goitizen edo zeinu batekin erregistratu 

nahi dituenean bakarrik bete behar da.) 

Ez-anonimoa.......................................................................................................................................................... 

Anonimoa. Kasu horretan,  obra  jada  dibulgatu  bada, adierazi jabetza intelektualeko eskubideak baliatuko 

dituen pertsona fisiko edo juridikoaren izen-abizenak edo izendapena eta nortasun agiriaren zenbakia: …………… 

................................................................................................................................................................................... 

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKOA: Partituraren ale bat  
4 
, letrarekin edo gabe, paperean, behar 

bezala koadernatuta, orrialdeak zenbakituta dituela, zirriborro nahiz zuzenketarik gabe, eta azalean izenburua eta 

egilearen izen-abizenak adierazita dituela. ............................................................................................................................... 

OHARRAK: 
a) Inprimaki hau Egileak 1 inprimakiaren osagarria da, eta horrekin batera aurkeztu beharrekoa. 
b) Egileak 2 inprimaki bakarra aurkeztuko da eskabide bakoitzarekin: obra motaren arabera dagokiona. 

c) Eremu guztiak bete behar dira, nahitaezkoak ez direnak salbu. Bestela, Herri Administrazioen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren  1eko  39/2015  Legearen  68.1  artikuluan  xedatutakoari jarraiki,  hamar  
eguneko  epea  emango  zaio interesdunari,  falta d i ren  ag i r i ak  aurkez  ditzan,  eta  jakinaraziko  zaio hori  
egin  ezean  bertan  behera  geldituko  dela  bere eskaera horretarko ebazpena eman ondoren. 

 

……………………………..(e)n, ………….e)ko ………………………..aren ………..(e)(a)n SINATUTA,    

ESKATZAILEA(K)/TITULARRA(K) 

 
 
 
 

 
 1 

Ezin da izenburu bakar baten barruan musika konposizio bat baino gehiago bildu. Musika konposizio bakoitzeko, eskabide bat aurkeztu behar da; beraz, 

bat etorri behar dute eskabidearen ereduetan adierazitako obraren izenburuak eta identifikatzeko alean ageri denak. Ale horretan ezingo dira beste 

izenburu independente batzuk egon; ez musikan, ez letran. 
2 

“Egileak 1” ereduaren eranskinean egile bat baino gehiago egonez gero, adierazi eredu horretan bertan, «Zati honen egilea» eremuan, 
3 

Eremu hori betez gero, goitizenak edo zeinuak alearen azalean ere agertu beharko du. 
4 

Eskabidearekin batera ez da musika konposizioaren grabaketarik aurkeztu behar. 

 
LEHEN ALDIZ INSKRIBATZEKO ESKABIDEA EGILEAK 2 IMPRIMAKIA 

MUSIKA KONPOSIZIOA, LETRAREKIN EDO LETRARIK GABE 

Eskari zka.:/ Solicitud nº.: 
 
 

Data / Fecha: ……/.……. /…..… 

 Ordua-min / Hora-min: .….. ; …... 

(Administrazioak betetzeko / A cumplimentar por la Administración) 
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