Autorització per a la difusió de treballs acadèmics (PFG, PFM, Tesines, ...) a través del web del Servei
de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya
En/Na ____________________________________________ DNI/Passaport núm. ____________, autor/a del treball
acadèmic titulat __________________________________________________________
autoritza al Servei de
Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya a:
1. Posar a disposició electrònica l’obra anteriorment esmentada mitjançant la seva incorporació a la pàgina web del
Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya o plataforma que la substitueixi.
2. Adaptar l’obra en la mesura tècnicament necessària per posar-la a disposició electrònica a través del web.
3. El sotasignant autoritza la difusió de l’obra:
[marqueu l’opció desitjada]
( ) mitjançant la llicència CC “Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual”
[permet reproduir, distribuir, comunicar públicament i fer obres derivades (traduccions, etc.), sempre i quan s’esmenti
l’autoria i no es facin usos comercials]
( ) mitjançant la llicència CC “Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada”
[permet reproduir, distribuir, comunicar públicament però no fer obres derivades (traduccions, etc.), sempre i quan s’esmenti
l’autoria i no es facin usos comercials]
( ) sense aplicació de cap llicència CC
[les condicions d’ús del treball dipositat són únicament les permeses per la Llei de propietat intel·lectual (BOE núm. 97, de
22/4/1996)]

4. Només en cas que el treball acadèmic sigui objecte d’un Acord de confidencialitat, el sotasignant autoritza el seu
dipòsit sota aquestes condicions:
[marqueu l’opció desitjada]
( ) difusió de les dades bibliogràfiques del treball
[permet únicament la difusió de les dades bibliogràfiques del treball, no del text complet]
( ) difusió del text complet del treball a partir de la data _______de _____________de ____
[durant el termini d’embargament establert per l’Acord de confidencialitat únicament es permet la difusió de les dades
bibliogràfiques del treball. Un cop vençut aquest termini, se n’autoritza també la difusió del text complet sota una llicència
CC o sota cap llicència CC, segons s’hagi indicat al punt 3 d’aquesta autorització]

5. El sotasignant autoritza la difusió pública de les següents dades de caràcter personal al registre bibliogràfic del seu
treball:
[marqueu l’opció desitjada]
( ) difusió del propi nom personal i de l’adreça de correu electrònic ______________@___________________
[s’ofereix una adreça de contacte que permeti la futura comunicació entre l’autor i els investigadors, empresaris o
altres possibles usuaris interessats en la seva obra]
( ) difusió del propi nom personal, sense cap adreça de correu electrònic
[no s’ofereix cap adreça de contacte]

En cap cas aquesta autorització implica una cessió en exclusiva dels drets d’explotació de l’autor/a sobre l’obra ni
impedeix l’explotació normal de l’obra a través de les formes habituals.
Aquesta autorització s’entén feta per a un període inicial de 5 anys, prorrogables de forma automàtica per períodes
successius d’igual duració excepte revocació expressa de l’autorització per part de l’autor/a de l’obra.
L’autor/a declara que és el legítim propietari dels drets d’autor de l’obra que s’autoritza.
Si el document inclou obres de les quals no n’és el propietari dels drets d’explotació (fotografies, dibuixos, textos, etc.),
l’autor/a declara que ha obtingut el permís sense restricció del titular corresponent per atorgar la present autorització.
________________, ____ de _________________ de _____
L’autor/a:

