
 
 

 

PUBLICACIÓ DE LA TESI DOCTORAL EN EL REPOSITORI CONSORCIAT “TDX” I EN EL 
REPOSITORI INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA “DUGi” 

 
_______________________________________ [nom i cognoms], doctorand del programa de la Universitat de 

Girona____________________________________[nom programa doctorat], amb DNI/passaport _________,  

 
 
DECLARO 
 
 

1) Que en la meva condició d’AUTOR/A de la tesi doctoral denominada 
“___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________”  
 
(d’ara endavant “tesi”) aprovada pel tribunal reunit per avaluar-la en sessió celebrada en aquesta Universitat 
el dia  ____________   , em corresponen de forma exclusiva els drets de propietat intel·lectual sobre els seus 
continguts. 

 
2) Que aquesta obra és original, els seus continguts són lícits i no perjudiquen els interessos i drets de tercers en 

matèria de propietat industrial, intel·lectual, secret comercial o qualsevol altre protegit per l’ordenament, i que 
els textos, quadres, imatges, gràfics o altres materials obra de tercers que hi poden figurar han estat 
incorporats en base al dret de cita i sense conculcar els drets d’aquests tercers. 

 
3) Que em consta que el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado estableix a l’article 14 que un cop aprovada, la tesi s’ha d’incorporar a un repositori institucional per 
tal que sigui lliurement consultable. 
 

4) Que em declaro informat que per complir aquesta obligació legal la difusió de la tesi s’efectuarà, per un acord 
del Consell Interuniversitari de Catalunya, des del repositori consorciat Tesis Doctorals en Xarxa (TDX, 
www.tdx.cat). 
 

5) Que em consta que en circumstàncies excepcionals, determinades per la comissió acadèmica del programa de 
doctorat, com en cas de tesis afectades per compromís de confidencialitat i/o de generació de patents, la 
publicació de la tesi a TDX es portaria a terme quan hagi vençut el termini de protecció 
 

6) Que a més de TDX, la difusió també es farà des del mateix moment des del repositori institucional de la 
Universitat de Girona (DUGi, http://dugi.udg.edu/ ).  

 
7) Que com a titular dels drets desitjo que la tesi es difongui amb: [marcar 1 opció]  

 
� Tots els drets reservats  
� Llicència CC Reconeixement - (by)  
� Llicència CC Reconeixement - NoComercial (by-nc) 
� Llicència CC Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)  
� Llicència CC Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) 
� Llicència CC Reconeixement - CompartirIgual (by-sa) 
� Llicència CC Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd)    
 

 
 
I per tal que en quedi constància, signo el present document a____________ , el dia __ d __________ de 20__. 
 

http://www.tdx.cat/
http://dugi.udg.edu/


 
 

 

ESPECIFICACIONS PER ESCOLLIR LA MODALITAT DE DRETS D’AUTOR 
 
 

Tot autor/a d'una tesi doctoral hi té uns drets de propietat intel·lectual, que pot exercir de la manera que consideri 
oportuna per defensar els seus interessos. A l’hora d'autoritzar la difusió de la tesi doctoral a través del repositori 
consorciat TDX i del repositori institucional de la UdG (DUGi), pot escollir entre una d’aquestes modalitats: 
 
1. «Tots els drets reservats». Qualsevol persona que eventualment 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). 
 
2. Reservant només una part dels drets mitjançant una llicència de Creative Commons (CC). Es tracta 
d’un sistema de llicències que permet la reproducció, distribució i comunicació pública de la tesi doctoral, sempre que 
se’n reconegui l’autoria. En escollir una d’aquestes llicències, l’autor/a permet uns determinats usos sense que sigui 
necessària una petició expressa. La sol·licitud de les llicències CC és completament gratuïta i no cal registrar la tesi 
doctoral en cap dipòsit digital específic de llicències Creative Commons.  
 
Podeu escollir una entre les sis següents llicències Creative Commons: 
 

- Reconeixement (by): permet l'ús comercial de l’obra original i de les possibles obres derivades; la 
generació i distribució també estan permeses sense cap restricció. 
 
- Reconeixement - No comercial (by-nc): permet 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 - Compartir Igual (by-nc-sa): no permet 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 - Sense Obra Derivada (by-nc-nd): no permet l'ús comercial de 
l’obra original ni la generació d’obres derivades. 
 
- Reconeixement - Compartir Igual (by-sa): permet 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 - Sense Obra Derivada (by-nd): permet l’ús comercial de l’obra original, però no la 
generació d’obres derivades. 

 

Al web de Creative Commons trobareu més informació sobre el contingut i els usos que queden autoritzats segons la 
llicència que l’autor/a triï. L’elecció de qualsevol d’aquestes possibilitats per part de l’autor/a s’ha de fer constar de 
manera expressa en aquest document d’autorització, assenyalant una sola de les caselles disposades amb aquesta 
finalitat. 

 
_________________ 
 
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. 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca
http://www.udg.edu/ca/protecciodedades

