
   

Document de cessió de drets i autorització per a la difusió de treballs acadèmics a favor de la Universitat 
Politècnica de València 

Nom i cognoms ............................................................................... DNI/NIF, NIE o passaport ............................. 
Nacionalitat ….................................. Domicili …..................................................................................................... 
Localitat ........................................... País ................................ Adreça electrònica ................................................ 
Com a: 

Autor/a o coautor/a. En el cas que hi haja diversos autors, especifiqueu-los: .……………………………… 
……....................................................................................................................................................................... 

1. Cedeix a la Universitat Politècnica de València, en virtut d’aquest document, els drets de reproducció, 
comunicació pública i transformació de l’obra:  

........................…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 
Aquesta cessió es fa amb la finalitat de digitalitzar i difondre en línia l’obra a través dels sistemes de la Universitat 
Politècnica de València, i autoritza la Universitat a posar a la disposició d’ús privat o amb finalitats d’investigació i 
docència l’obra esmentada a través d’Internet, o a través de qualsevol altre canal o destinació de la informació 
que siga susceptible d’adscriure’s a Internet, com també a través de la televisió digital, per cable o qualsevol altra 
plataforma o forma tecnològica de transmissió de dades –per exemple, ones hertzianes, transmissió telemàtica o 
transmissió per fibra òptica. 
La Universitat no garanteix l’ús posterior que facen els usuaris del treball acadèmic ni n’assumeix cap 
responsabilitat. 
A l’efecte d’aquesta cessió, s’autoritza la Universitat Politècnica de València a adaptar l’obra en la mesura que 
siga necessari per a posar-la a disposició electrònicament a través d’Internet o de qualsevol altra tecnologia 
susceptible d’adscriure’s a Internet, així com a incorporar marques d’aigua o qualsevol altre sistema de seguretat 
en el format electrònic del treball acadèmic. 
L’autor/a autoritza a difondre l’obra mitjançant una d’aquestes llicències (marqueu l’opció que voleu): 
 Reserva de tots els drets. Se’n prohibeix la reproducció, transformació, distribució i comunicació pública. 
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada. Aquesta llicència 

obliga a esmentar-ne l’autoria; en permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que no 
siga amb finalitats comercials; no permet que se n’elaboren obres derivades. 

En tots els casos es requereix que se n’esmente l’autoria i es prohibeix que s’use amb finalitats comercials. En 
cap cas aquesta autorització comporta una cessió en exclusiva dels drets d’explotació de l’autor sobre l’obra ni 
n’impedeix l’explotació normal per mitjà de les formes habituals. 
Si voleu assignar a la vostra obra un altre tipus de llicència Creative Commons més permissiva, sol·liciteu-ho a 
l’adreça següent: riunet@bib.upv.es. 
Quan el treball acadèmic es mostre en una base de dades s’ha de fer figurar tant el nom de l’autor/a com el de la 
Universitat, i qualsevol altre esment específic i raonable que aquesta indique. 
2. L’autor/a es responsabilitza de la veracitat de les dades anteriors, de l’originalitat de l’obra o obres i del gaudi 
en exclusiva dels drets cedits en les modalitats esmentades.  
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L’autor o autors declaren que tenen la propietat legítima dels drets d’autoria de l’obra l’autorització de la qual 
concedeix amb aquest document. Sense perjudici de qualsevol altre dret que li puga correspondre, la Universitat 
pot rescindir unilateralment aquesta autorització si un tercer fa prevaldre qualsevol dret sobre tot el treball 
acadèmic o sobre una part. Si hi ha qualsevol reclamació d’un tercer relacionada amb l’obra, la Universitat queda 
exempta de tota responsabilitat. 
Si el document inclou obres de les quals l’autor/a no té els drets d’explotació (fotografies, dibuixos, textos, etc.), 
ha de declarar que se n’ha obtingut el permís sense restricció del titular corresponent per a concedir aquesta 
autorització. 
3. Aquesta cessió té caràcter gratuït i té eficàcia a nivell mundial. Així mateix, aquesta cessió té la durada 
següent (marqueu l’opció que voleu): 

� La corresponent al període legalment establit fins al pas al domini públic de l’obra o les obres. 
� CINC anys comptadors des de la data de la signatura. A falta de revocació expressa, amb un mes 

d’antelació a la data d’acabament el termini d’aquesta cessió es prorrogarà per períodes successius de la 
mateixa durada.  

Aquest document es regeix de conformitat amb la legislació espanyola en totes aquelles situacions i 
conseqüències no previstes d’una manera expressa en aquest acord i, en concret, d’acord amb les prescripcions 
de la legislació espanyola sobre propietat intel·lectual vigent (RDL 1/1996, de 12 d’abril) i la resta de legislació 
aplicable. 
En cas de sorgir alguna discrepància en l’abast, la interpretació o l’execució d’aquest acord, les parts se 
sotmeten a la competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de València i dels seus superiors jeràrquics, i 
renuncien expressament al seu fur, si aquest és diferent. 

 
(Signatura) 
 
 
 
 
València, ............... d ………….................................... de ...................... 
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