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REPOSITORIS ON HEU DE DIPOSITAR LA VOSTRA TESI

El Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual
es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, 
estableix a l’article 14 que, un cop aprovada, la 
tesi s’ha d’incorporar a un repositori institucional 
per tal que sigui lliurament consultable.

Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
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RECOLECCIÓ I PRESERVACIÓ DE TESIS
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Portal de la Recerca de Catalunya: té per finalitat visualitzar i difondre des d'un lloc únic l'activitat
investigadora que es duu a terme a Catalunya en quant a investigadors, publicacions, tesis, grups i 
projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores
i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica. A llarg termini, l'objectiu també és
simplificar els processos de gestió i recolzar els d'avaluació.
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Els beneficis que ha d'aportar el PRC són:

1. Per al sistema català: donar visibilitat a la potencialitat del sistema en el seu conjunt.

2. Per a les universitats i centres de recerca: reforçar els processos de gestió unificada de les dades de la 
recerca.

3. Per als investigadors: incrementar l'accés i la visibilitat del seu treball.

https://portalrecerca.csuc.cat/
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RECOLECCIÓ I PRESERVACIÓ DE TESIS
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DART-Europe és una associació biblioteques de recerca i de consorcis bibliotecaris
que treballen conjuntament per a la millora de l'accés global a les tesis doctorals
europees. DART-Europe està recolzat per LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes
de Recherche), i és el Grup Europeu de Treball de la Networked Digital Library of
Theses and Dissertations (NDLTD).
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http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.libereurope.eu/
http://www.ndltd.org/
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RECOLECCIÓ I PRESERVACIÓ DE TESIS
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El repositori cooperatiu Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) participa a la xarxa internacional 
MetaArchive Cooperative, una iniciativa de preservació a nivell internacional, que 
garanteix la protecció del patrimoni cultural digital a llarg termini.
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http://www.metaarchive.org/
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DRETS D’AUTOR
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Què són els drets d'autor?
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 Qui és l'autor d'una obra? 

 Què és el copyright?

 Què és el domini públic? 

 Què s'entén per drets d'explotació?

 Etc...

https://www.uvic.cat/drets-dautor-i-publicacio-digital


www.uvic.cat/biblioteca

LLICÈNCIES CREATIVE COMMONS
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Són llicències que permeten regular els 
drets d'autor, de forma més matisada, a 
criteri del titular dels drets, i ofereixen així
la possibilitat de desenvolupar noves vies
de col·laboració. Pots consultar la pàgina
de Creative Commons per a més
informació sobre aspectes generals, en 
especial el sistema de llicències que 
permeten establir criteris sobre com 
s’autoritza l’explotació.

https://creativecommons.org/about/licenses
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EMBARGAMENT TEMPORAL DE LA TESI
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Tot i que és obligatori publicar les tesis al repositori, se'n pot
demanar l'embargament durant un període de temps d'entre 6 
mesos i 12 mesos. 

La tesi dipositada al repositori TDX
no serà accessible al públic.

Això vol dir que, quan hi concorrin motius justificats, com ara:

La tesi és fruit d’un doctorat industrial o està sotmesa a processos 
de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement: en la 
tesi hi participen empreses, existeix conveni de confidencialitat o hi 
ha la possibilitat de generar patents.

10/04/2019
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Per a això cal: 
Tenir un mínim de dues publicacions de recerca sobre la 
mateixa línia de recerca, indexades al Journal Citation
Reports (JCR) i/o Scimago Journal Rank (SJR), almenys de 
3r quartil o bé tenir un mínim de 5 publicacions, tres de les 
quals indexades al Carhus+ franja A. 

10/04/2019
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EDITORS QUE AUTORITZEN LA INCLUSIÓ D'ALGUNA
VERSIÓ DE L'ARTICLE A LA TESI 
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En aquest llistat podeu trobar algunes polítiques editorials que indiquen què poden fer els autors amb
els articles publicats en revistes científiques i que formen part d'una tesi doctoral.
Si l'article forma part d'un capitol de la tesi, la tesi es podrà dipositar a TDX i al Repositori Institucional 
de la UVic-UCC (RIUVic) quan la revista hagi publicat l'article i no està subjecta a 
més demora més enllà de la data de publicació.
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•American Association for the Advancement of Science (AAAS)
•American Institute of Physics AIP Publishing
•American Physical Society (APS)
•Association for Computing Machinery (ACM)
•Elsevier
•Emerald Publishing
•IEEE
•Institute of Physics IOPscience
•National Academy of Sciences PNAS
•Nature
•Oxford University Press (OUP)
•Sage
•Society for Neuroscience The Journal of Neuroscience
•Taylor and Francis

http://www.sciencemag.org/site/feature/contribinfo/prep/lic_info.pdf
https://publishing.aip.org/resources/researchers/rights-and-permissions/permissions/
https://journals.aps.org/copyrightFAQ.html#thesis
https://authors.acm.org/main.html
https://www.elsevier.com/about/policies/sharing#publishedarticle
http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/author_rights.htm
https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/?s=Copyright+Form
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/permissions-faqs/
https://www.pnas.org/page/authors/licenses
https://www.nature.com/reprints/permission-requests.html
https://academic.oup.com/journals/pages/access_purchase/rights_and_permissions/publication_rights
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal-author-archiving-policies-and-re-use
http://www.jneurosci.org/sites/default/files/files/JN_License_to_Publish.pdf
https://authorservices.taylorandfrancis.com/copyright-and-you/


EDITORS ALS QUALS CAL DEMANAR PERMÍS PER LA 
INCLUSIÓ DE L'ARTICLE A LA TESI 

American Chemical Society (ACS)

Cambridge University Press

Cell Press

Springer

Wiley

Podeu trobar més informació a les següents guies:

Thesis content and article publishing de la MIT Library

Publishers' Thesis Policies de la Caltech Library
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http://pubs.acs.org/paragonplus/copyright/jpa_form_a.pdf
http://admin.cambridge.org/about-us/rights-permissions/permissions/
https://www.cell.com/permissions
https://www.springer.com/us/rights-permissions/obtaining-permissions/882
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-826716.html
https://libraries.mit.edu/scholarly/publishing/theses-copyright/theses-and-article-publishing/
https://libguides.caltech.edu/publisherpolicies
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PUBLICACIÓ DE LA TESI A TESEO
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És per això que la mateixa documentació que el/a doctorand/a lliura
en el moment de presentació de la seva tesi a la unitat responsable 
del seu programa de doctorat, i d’acord amb allò establert per la Llei
de Protecció de Dades, ofereix totes les dades necessàries per a la 
transferència de la informació a l’aplicació.

La Base de Dades de Tesis Doctorals TESEO, del Consell
d’Universitats i gestionada pel Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, recull i permet recuperar informació sobre les tesis 
llegides en les universitats espanyoles des de 1976.

TESEO proporciona eines per al seguiment i consulta de les tesis 
doctorals així com dades essencials de les mateixes (e.g., resum, 
accés al text complet, etc.).

10/04/2019

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
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 Drets d’autor i propietat Intel·lectual

Creative Commons

Normativa dels Estudis de Doctorat de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), aprobada pel
Consell de Govern de la UVic-UCC el 6 de maig de 2014

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las  
enseñanzas oficiales de doctorado     

http://www.uvic.cat/drets-dautor-i-publicacio-digital
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca
http://www.uvic.cat/sites/default/files/normativa-estudis-doctorat-1516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
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Més informació:
https://www.uvic.cat/biblioteca/suport-la-recerca
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Moltes gràcies
per la vostra atenció

merce.montanya@uvic.cat

https://www.uvic.cat/biblioteca/suport-la-recerca
mailto:merce.montanya@uvic.cat
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