
La programació que vostè rebrà és d’ús exclusiu, personal i intransferible, per la qual cosa no pot ser 
difosa a través de cap mitjà, xarxes socials, internet, plataformes de venda (Milanuncios o Wallapop…), 
ni ser lliurada a cap altra persona en el futur.

El material entregat serà editable en el format de lliurament de la programació amb els seus annexos. 
Les defenses  i materials complementaris s’enviaran en format protegit per a la seua visualització en 
una plataforma.

Se li farà lliurament d’aquest material exclusiu per al tribunal i província / CCAA on opositi, per això és 
obligatori que ens confirmi, quan es publiquin les llistes definitives, el tribunal i província que se li hagi 
adjudicat per correu electrònic a: educaliaeditorial@e-ducalia.com

En cas contrari, no podrem garantir l’exclusivitat de la seva programació, serà responsabilitat seva el 
perjudici per a vostè i/o cap a un altre opositor/a.

Si la modalitat de la seva programació es de tipus 2A, 2B o 5, compleix amb els requisits exigits en la 
convocatòria.

L’opositor es compromet a fer canvis amb la finalitat de personalitzar la seva programació; Educàlia no es 
responsabilitza del lliurament sense modificacions de la programació.

En cas que adquireixi la modalitat de programació tipus 1 especial, la programació que rebrà serà d’una 
altra comunitat autònoma diferent a la seva, per la qual cosa, a més d’adaptar-la segons la convocatòria 
de la seva comunitat, també és necessari que la personalitzi de la mateixa manera que les anteriors 
programacions esmentades.

Una vegada vistes les programacions i valorades, prèviament per la plataforma, si es realitza la compra 
no tindrà dret a devolució.

Des d’Educàlia volem agrair-li la confiança dipositada en la nostra entitat i aprofitem l’ocasió per saludar-
lo ben atentament.

Així com també comunicar-li que, amb el pagament de la factura, manifesta la seva conformitat sobre 
els punts anteriorment esmentats en el present document.

Atentament,

Educàlia Editorial
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