LLICÈNCIA DE DIFUSIÓ D’UN DOCUMENT A SCIENTIA, DIPÒSIT D’INFORMACIÓ
DIGITAL DEL DEPARTAMENT DE SALUT

Els documents dipositats a Scientia estan sotmesos a drets d’autor i, per tant, el seu ús
està regulat per la legislació de propietat intel·lectual.1
A fi que Scientia pugui emmagatzemar i distribuir l’objecte digital dipositat, és necessari que
qui realitza el dipòsit llegeixi i accepti les condicions establertes en aquesta llicència:
Autoritzo el Departament de Salut a dipositar (títol del document a dipositar)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
a Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut, amb la finalitat de
facilitar la preservació, l’accés i la difusió de la recerca científica de l’àrea de salut, sota la
llicència Creative Commons 4.0 següent:
-

Vols permetre l’ús comercial de l’obra?

No

Sí

-

Vols permetre modificacions de l’obra?

No

Sí

-

En el cas que hagueu marcat a les dues preguntes “Sí”, confirmeu que doneu a la vostra
obra accés obert sense restriccions. Per tant, se'n permet la reproducció, la distribució,
la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap
restricció sempre que se'n citi l’autor. Sí

Compartir sense modificacions

(Els documents lliurats a SCIENTIA estaran sota una llicència d’ús d’accés obert Creative
Comons: “Reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada”. Tal
com marca l’article 13 de la Normativa editorial de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (Catalunya. Generalitat, 2011)).
Com a autor/autors o titular/titulars dels drets d’obres col·lectives (o, si escau, com a
persona delegada per fer el dipòsit), garanteixo/garantim al Departament de Salut el dret
no exclusiu per realitzar els actes que siguin necessaris per tal de poder distribuir,
reproduir, emmagatzemar, preservar i convertir (segons es defineix a continuació) en
format electrònic l’objecte digital dipositat.

1

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual i es
regularitzen, s’aclareixen i s’harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria.

Per a les obres en col·laboració, manifesto que estic actuant en representació dels altres
coautors.
El Departament pot conservar més d’una còpia del document i, sense alterar-ne el
contingut, el pot convertir en un altre format o resolució, mitjà o suport diferent d’aquell
en què s’ha dipositat originàriament, amb la finalitat de garantir-ne la seguretat, la
preservació i l’accés. 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/declarem que no vulnero/vulnerem cap dret de tercers, ja sigui de propietat
intel·lectual o qualsevol altre dret de tercers en subscriure aquesta autorització, ni en
relació amb el contingut de l’obra, de manera que exonero/exonerem el Departament de
Salut de qualsevol obligació o responsabilitat davant de qualsevol acció legal que es pugui
suscitar derivada de l’obra dipositada.
Si l’obra que es diposita conté material que té drets de propietat intel·lectual,
declaro/declarem que he/hem obtingut permís sense restriccions del titular dels drets
d’autor amb la finalitat d’atorgar al Departament de Salut els drets requerits en aquesta
llicència, i que aquest material s’identifica i reconeix clarament en el text o en el contingut
tramès.
Si l’obra dipositada es basa en treballs que han estat finançats o patrocinats per
organitzacions diferents del Departament de Salut, declaro/declarem haver complert
qualsevol dret o obligació expressats en el contracte o acord amb aquestes organitzacions.
Scientia identificarà clarament el nom de l’autor / dels autors o titular/titulars de l’obra
dipositada i no farà cap alteració que no sigui la permesa en aquesta llicència per a l’obra
dipositada.

Signatura dels autors o de la persona delegada

Noms i cognoms:
Data:

