
Ús docent de les obres al Campus 
Virtual d’acord amb els drets de propietat 
intel·lectual

•  Es poden dipositar si no n’heu cedit els
drets d’explotació a tercers en exclusiva (per
exemple a revistes o a editorials).

•   No es poden digitalitzar i penjar revistes
senceres.

Materials de pròpia autoria Revistes senceres

•  Si l’article és en obert, serà preferible enllaçar
amb la pàgina del diari corresponent. Si es
vol pujar un article també s’hauria d’incloure
l’enllaç al diari.

•  Si no es disposa de l’autorització
del doctorand o de la llicència de difusió
en obert que permeti incloure-la, sempre
es podrà referenciar la tesi mitjançant
la corresponent citació bibliogràfica.

Articles de premsa Tesis doctorals

•  Podeu digitalitzar i penjar fins al 10%
del contingut de llibre.

•  Podeu penjar imatges si s’extreuen de recursos
electrònics subscrits per la UVic-UCC
i la llicència ho permet.

Parts de llibres Imatges

•  Podeu digitalitzar i penjar tants articles com
vulgueu però respectant que de cada número
de la revista només n’aparegui un.

Articles de revista

•  Es podran pujar únicament petits fragments de
l’audiovisual.

Materials audiovisuals

•   Cap partitura musical, obra d’un sol ús ni
compilació de fragments d’obres o d’obres
aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic
figuratiu pot ser emprada amb fins educatius
o de recerca sense l’autorització del titular
corresponent.

Altres

•  No es poden digitalitzar ni penjar llibres
sencers excepte que estiguin en domini públic.

•  Podeu enllaçar a un llibre electrònic subscrit
per la UVic-UCC. L’enllaç ha de ser
a la plataforma original.

Llibres sencers

•  Només es poden difondre els treballs
acadèmics dels quals es disposi l’autorització
de l’estudiant que en sigui l’autor o la persona
titular dels drets d’explotació.

Treballs acadèmics dels estudiants La UVic-UCC s’ha adherit al conveni signat entre la Crue 
Universidades Españolas, CEDRO i VEGAP per tal de 

facilitar l’ús docent de les obres al Campus Virtual.

Més informació: 
www.uvic.cat/biblioteca/propietat-intel·lectual-i-drets-dautor

https://www.uvic.cat/biblioteca/propietat-intel%C2%B7lectual-i-drets-dautor

