
2. Que la tesi és una obra original i que no infringeix els drets de propietat intel·lectual ni els drets de
publicitat, comercials de propietat industrial o d'altres, i que no constitueix una difamació, ni una
invasió de la privacitat o de la intimitat, ni qualsevol injúria cap a tercers.

3. Que la tesi no infringeix drets de tercers, responsabilitzant-me davant de la Universitat de Girona en
qualsevol reclamació que es pugui fer en aquest sentit.

4. Que em consta que el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments
oficials de doctorat estableix a l’article 14.5 que un cop aprovada, la tesi s’ha d’incorporar en format
electrònic i d’accés obert en un repositori institucional, i que sigui de lliure consulta.

5. Que TESEO és la base de dades de tesis defensades a l’Estat Espanyol i és obligatori entrar-hi les
dades per poder sol·licitar el títol de doctor/doctora. Signant aquesta declaració em comprometo a
complimentar les dades de la meva tesi en aquesta pàgina web  en el moment de realitzar el dipòsit de
la tesi doctoral. Posteriorment a la defensa,  l’Escola de Doctorat validarà i completarà totes les dades.

6. Que conec que per complir amb aquesta obligació legal la difusió de la tesi segons el Mandat
institucional d’Accés Obert de la Universitat de Girona, aprovat en Consell de Govern en sessió núm.
5/2021 de 19 d’abril de 2021 http://hdl.handle.net/10256/19578, i a la Normativa acadèmica dels
estudis de Doctorat de la Universitat de Girona.

sessió ordinària de 22 de desembre de 2011 (1), i la Normativa acadèmica dels estudis de Doctorat 

de la Universitat de Girona.

6) Que estic degudament legitimat/da per autoritzar la difusió de la tesi en el repositori Tesis 

Doctorals en Xarxa TDX https://www.tesisenred.net/, i la seva recol·lecció en el repositori 

institucional de la Universitat de Girona, DUGi  https://dugi-doc.udg.edu/.

Dipòsit de la tesi doctoral al repositori digital de la UdG DUGi i repositori de 
tesis doctorals TDX  

Declaració d’autoria de la tesi.

Jo:

(nom i cognoms de l’autor/a de la tesi), doctorand/a de la Universitat de Girona (UdG)

amb adreça electrònica: 

DECLARO 

1. Que sóc l'AUTOR/AUTORA de la tesi doctoral (d'ara endavant, tesi), que porta per títol:

Dirigida per: 

(Directors/es i departaments/institut)

La qual presento en dipòsit per ser defensada i avaluada en una defensa pública.

http://hdl.handle.net/10256/19578


7. Que estic degudament legitimat/da per autoritzar la difusió de la tesi en el repositori Tesis Doctorals
en Xarxa TDX https://www.tdx.cat/, i la seva recol·lecció en el repositori institucional de la Universitat
de Girona, DUGi https://dugi-doc.udg.edu/.

8. Que com a autor de la tesi tinc uns drets de propietat intel·lectual, que puc exercir de la manera que
consideri oportuna per defensar els meus interessos. Per aquest motiu, un cop defensada i aprovada la
tesi, sol·licito que es difongui [marcar una de les opcions]:

     Opció 1: Amb una  llicència de Creative Commons (CC). Les CC permeten  la reproducció, 
distribució i comunicació pública de la tesi doctoral, sempre que se’n reconegui l’autoria. En escollir 
una d’aquestes llicències, permeto  uns determinats usos sense que sigui necessària una petició 
expressa. La sol·licitud de la llicència és completament gratuïta i no cal registrar la tesi en cap dipòsit 
digital específic de llicències CC.

Marqueu la llicència CC escollida:

Permeto l'ús comercial de l’obra original i de les possibles obres derivades; la generació i 
distribució també estan permeses sense cap restricció, Reconeixement (CC by).

Permeto l’ús comercial de l’obra original de les possibles obres derivades; la distribució 
s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original, Reconeixement - 
Compartir Igual (CC by-sa).

Permeto l’ús comercial de l’obra original, però no la generació d’obres derivades, 
Reconeixement - Sense Obra Derivada (CC by-nd).

Permeto la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc 
no es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials, Reconeixement - No 
comercial (CC by-nc). 

No permeto l'ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades; la 
distribució s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original, 
Reconeixement - No comercial - Compartir Igual (CC by-nc-sa). 

No permeto l'ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades, 
Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada (CC by-nc-nd).

       Opció 2:  Amb «Tots els drets reservats». Qualsevol persona que vulgui utilitzar la tesi doctoral 
ha de demanar un permís exprés a l’autor/a, excepte en els casos previstos per la Llei de propietat 
intel·lectual (com ara la còpia privada, la citació, determinats usos educatius o de recerca).

Que em consta que amb la signatura d’aquest document, en cap cas estic cedint en exclusivitat els meus 
drets de propietat intel·lectual sobre la tesi, i que per tant puc publicar-la a qualsevol altre lloc.

https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca
https://www.tdx.cat/
https://dugi-doc.udg.edu/


Que en la tesi, [marqueu una opció]:

NO existeixen circumstàncies excepcionals (conveni de confidencialitat, possibilitat de 
generar patents, participació d’empreses en el programa)  

SÍ existeixen circumstàncies excepcionals [marqueu també l’opció adequada]:

Articles pendents per publicar.

Pendent de publicar part de la tesi, o la tesi en altres formats, llibres o articles 
Participació d’empreses en el programa.

Existència de convenis de confidencialitat amb empreses.

Possibilitat de generació de patents (haureu de contactar prèviament amb 
l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) de la UdG).

Altres a especificar: 

11. Que interessa que la publicació de la tesi sigui vigent a partir de [marqueu una opció]:

A partir de la data de lectura i aprovació (sense embargament)

6 mesos d’embargament des de la data de lectura

12 mesos d’embargament des de la data de lectura

18 mesos d’embargament des de la data de lectura

24 mesos d’embargament des de la data de lectura

El PDF de la tesi presentada s’introduirà a TDX, però el text complet no serà visible fins a la data de 
finalització de l’embargament. En cas que, passats els 24 mesos des de la data de lectura i aprovació, 
calgui prorrogar l’embargament, s’haurà de sol·licitar al director/a de l’Escola de Doctorat. 

12. Que conec i accepto les condicions de preservació i difusió del repositori de Tesis Doctorals en
Xarxa TDX https://www.tdx.cat/ en el qual participa, i del repositori institucional de la Universitat de
Girona, DUGi  https://dugi-doc.udg.edu/.

https://www.tdx.cat/
https://dugi-doc.udg.edu/


Les dades de recerca són aquelles obtingudes directament de la realitat, és a dir, fets, observacions o experiències, 
que serveixen com a base per fonamentar una recerca. Publicar les dades de recerca en obert permet, per una 
banda, garantir-ne l'accés de forma lliure i universal i, per altra banda, una correcta preservació, explotació, 
reproducció, difusió, visibilitat i impacte d'aquestes. A més de permetre complir amb els requisits dels organismes de 
finançament com ara la Comissió Europea amb els projectes Horitzó 2020.

En compliment el que diu el programa Horizon Europe referent a la gestió de dades de recerca, els beneficiaris 
hauran d'incloure un pla de gestió de dades (DMP) tot seguint els principis FAIR, que es puguin cercar amb facilitat 
i que siguin accessibles, interoperables i reutilitzables.  L’intercanvi de dades ha de ser «tan obert com sigui possible 
i tan tancat com sigui necessari». Hi ha la possibilitat de quedar exempt d’aquesta obligació si els motius estan 
suficientment justificats (dades sensibles, patents, temes de seguretat, etc.).

Podeu publicar les dades de recerca en obert en repositoris específics de dades de recerca, en repositoris 
temàtics, i també al Repositori institucional de la Universitat de Girona, DUGi. Si opteu pel repositori DUGi 
marqueu l’opció.

13. Que autoritzo la introducció de les dades de recerca recopilades per elaborar la tesi en el Repositori
institucional de la Universitat de Girona, DUGi https://dugi-doc.udg.edu/mitjançant una llicència
Creative Commons CC, comprometent-me a subministrar els corresponents fitxers. I, que aquestes dades
no vulneren drets de tercers assumint qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de les mateixes i de
la seva publicació [marqueu l’opció si s’han recopilat]:

Dades de recerca

Paraula clau:

Paraula clau:

Paraula clau:

Paraula clau:

Paraula clau:

Paraula clau:

Paraula clau:

14.14. Que proposo les següents paraules clau (anglès/català) per incloure-les a la fitxa TDX:

Per tal que en quedi constància, signo  el present document a (dd/mm/aaaa)

Informació sobre protecció de dades Responsable de tractament: Universitat de Girona. Finalitat: acreditar la decisió sobre la 

publicació de la tesi doctoral. Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). Destinataris: les dades de 
la persona autora es difondran vinculades al treball per acreditar la seva autoria d’acord amb la normativa de propietat 
intel·lectual. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament 
i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. Podeu consultar la informació addicional i 
detallada sobre protecció de dades a www.udg.edu/ca/protecciodedades.

Videomedia
Line
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