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Dipòsit de la tesi doctoral als repositoris digitals
de la UdL i del CSUC
(nom i cognoms),
, adreça electrònica

doctorand de la Universitat de Lleida (UdL), amb DNI/Passaport
.
, i domicili
MANIFESTO
1) Que
doctoral
.

sóc

l'AUTOR/AUTORA

de

la

tesi

(d'ara endavant, TESI), aprovada pel tribunal reunit a l'efecte d'avaluar-la en
sessió celebrada el dia
.
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
Lleida 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 obert en un repositori institucional per tal que sigui
lliurement consultable.
5) Que estic degudament legitimat per autoritzar la difusió de la TESI al Repositori Obert de la
UdL http://http://repositori.udl.cat/ i/o al repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)
(http://www.tdx.cat)

6) Que com a titular dels drets desitjo que la tesi es difongui amb [marcar l’opció]:
Tots els drets reservats
Llicència de Creative Commons:
Reconeixement (by)
Reconeixement - CompartirIgual (by-sa)
Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd)
Reconeixement - NoComercial (by-nc)
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd)
La llicència no és exclusiva, té una àmbit mundial, una vigència igual a la dels drets d'autor i queda limitada
a la difusió pel mitjà establert en aquest document (http://cat.creativecommons.org/llicencia/)
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7) Que conec i accepto les condicions de preservació i difusió del Repositori Obert de la UdL
i del repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) en el qual participa.

8) Que en la tesi,
NO existeixen circumstàncies excepcionals (conveni de confidencialitat, possibilitat de
generar patents, etc.)
SI existeixen circumstàncies excepcionals:
Articles pendents per publicar
Participació d’empreses en el programa *
Existència de convenis de confidencialitat amb empreses *
Possibilitat de generació de patents *
Altres a especificar *:

9) Que interessa que la publicació de la tesi sigui vigent a partir de:
La data de lectura i aprovació de la tesi
6 mesos des de la data de lectura i aprovació de la tesi
12 mesos des de la data de lectura i aprovació de la tesi 1

10) Que la tesi inclou articles, dels quals en lliuro els postprints 2, per tal que siguin incorporats
al Repositori Obert de la UdL un cop s’hagin publicat.

* La comissió acadèmica ha d’autoritzar aquestes circumstàncies excepcionals.
1

En cas que, passats els 12 mesos inicials, interessi prorrogar l’embargament de la tesi fins a 24 mesos des de la data
de lectura i aprovació, es pot sol·licitar l’autorització a l’Escola de Doctorat.

2

Versió acceptada per la revista. Conté el text i les figures definitives, inclosos tots els canvis proposats en el procés de
revisió, però sense editar ni maquetar per la revista. També s'anomena postprint author's final draft, accepted author
manuscript o accepted version.

Se
Servei de Biblioteca i Documentació

En l'annex s'adjunten les condicions de difusió i preservació del repositori institucional de la
Universitat de Lleida i, que s'accepten juntament amb aquest document.

Signat,

Nom i cognoms:
Lleida,

de/d’

de 20
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ANNEX
CONDICIONS DE DIFUSIÓ I PRESERVACIÓ DEL REPOSITORI INSTITUCIONAL
DE LA UdL
EL Repositori Obert de la UdL, recull, gestiona, difon i preserva les publicacions en format digital i
en accés obert derivades de l'activitat acadèmica i investigadora de la UdL, les publicacions
institucionals i altres materials de la comunitat universitària (http://repositori.udl.cat)
Les obres dipositades en el Repositori Obert de la UdL que es difonen mitjançant llicències de
Creative Commons no exclouen que l'autor original de l'obra pugui comercialitzar-la lliurement,
d'acord amb la legalitat vigent, ja que la titularitat dels drets morals i d'explotació sobre l'obra
pertanyent i seguiran pertanyent a l'autor.
La Universitat de Lleida es reserva el dret de revocar la divulgació d’una obra quan ho consideri
convenient per causes justificades, per exemple si un tercer fa prevaler qualsevol dret sobre tota o
una part de l’obra i l’autor/autora no pot garantir l’exercici pacífic dels drets que ha cedit a la
Universitat. L’autor i la Universitat es comprometen a comunicar-se, mútuament, l’existència de
qualsevol reclamació d’un tercer relacionat amb l’obra.
Si es detecta algun error en l'obra aquesta serà retornada a l'autor/autora.
La Universitat de Lleida únicament posarà a disposició dels seus usuaris l'obra en les condicions
establertes en la llicència de difusió escollida per l'autor/autora, però no garanteix ni assumeix cap
responsabilitat per la forma en què els usuaris facin un ús posterior del projecte final.
La Universitat de Lleida es compromet a preservar totes les obres dipositades al repositori d'acord
amb la Política institucional d'Accés Obert de Universitat de Lleida (UdL) aprovada pel Consell de
Govern el 30 de maig de 2012, acord 124/2012 (http://hdl.handle.net/10459.1/45590)

