Autorització per a la difusió d’un document
als dipòsits digitals de la UAB i del CSUC
Nom, cognoms i DNI (o passaport) de l’autor/s:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Com a únic/s titular/s dels drets de propietat intel·lectual del document (títol):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Autoritzo/em la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per tal que aquest document
estigui dipositat al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) o qualsevol altre dipòsit
creat per la UAB o el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb la finalitat
de facilitar la preservació i la difusió de la recerca i la investigació universitària.
Per tant, com a autor o titular dels drets d’obres col·lectives, autoritzo la UAB, a realitzar els
actes que siguin necessaris per tal d’introduir els documents als esmentats dipòsits, així com
per preservar-los i donar-hi accés mitjançant comunicació pública.
Per a les obres en col·laboració, amb varis autors, manifesto que estic actuant en
representació dels altres coautors.
Aquestes institucions (UAB i CSUC) no estan obligades a reproduir els documents en els
mateixos formats o resolucions en què seran dipositats originàriament. La cessió de l’exercici
dels drets necessaris per tal de realitzar totes aquestes accions es fa amb caràcter de no
exclusivitat, sense límit temporal ni territorial.
Declaro/em que no vulnero/em cap dret de tercers, ja sigui de propietat intel·lectual,
industrial, secret comercial o qualsevol altre, en subscriure aquesta autorització, ni en relació
al contingut d’aquest treball, de manera que exonero/em la UAB de qualsevol obligació o
responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada del treball
dipositat.
Finalment, accepto/em que des dels dipòsits es doni accés al document, sempre que sigui
possible segons les polítiques editorials, mitjançant una llicència Creative Commons:

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació
pública de l’obra i la creació d’obres derivades, fins i tot amb finalitats
comercials, sempre i quan es reconegui l’autoria de l’obra original.
Recomanada a la UAB per: Materials de curs (guies docents i exàmens),
documents institucionals, publicacions científiques UAB.

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació
pública de l’obra i la creació d’obres derivades, sempre que no sigui amb
finalitats comercials, i sempre que es reconegui l’autoria de l’obra
original.
Es permet la reproducció total o parcial, la comunicació pública de l’obra i
la creació d’obres derivades, sempre que no sigui amb finalitats
comercials i que es distribueixin sota la mateixa llicència que regula l’obra
original. Cal que es reconegui l’autoria de l’obra original.
Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l’obra,
sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui
l’autoria de l’obra original. No es permet la creació d’obres derivades.
Recomanada a la UAB per: Documents de recerca: tesis, working papers,
articles, contribucions a jornades i congressos.

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació
pública de l’obra i la creació d’obres derivades, fins i tot amb finalitats
comercials, sempre i quan aquestes es distribueixin sota la mateixa
llicència que regula l’obra original i es reconegui l’autoria de l’obra
original.
Recomanada a la UAB per: Recursos docents, treballs de fi de grau, treballs
de fi de màster.

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució i la comunicació
pública de l’obra, sempre que es reconegui l’autoria de l’obra original. No
es permet la creació d’obres derivades.
Document dedicat al domini públic alliberant-lo de forma mundial i en la
mesura que la llei ho permeti de tots els drets de propietat intel·lectual,
incloent tots els drets connexos. Es pot copiar, modificar, distribuir l’obra
i fer-ne comunicació pública, fins i tot, amb finalitats comercials, sense
demanar permís.
Recomanada a la UAB per: Dades de recerca.
No l’utilitzeu per altres tipus de documents.

Podeu consultar les Llicències Creative Commons recomanades a la UAB a: https://ddd.uab.cat/record/129205

Signatura de l’autor/s

Lloc i Data:
Correu-e (opcional):

Signatura del director/a
(si s’escau)

