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La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic–
UCC), de la qual és titular la Fundació Universitària Balmes 
(FUBalmes), domiciliada a Vic, és una institució de titularitat 
privada sense ànim de lucre de vocació federal que presta el 
servei públic d’educació superior i recerca. 

La UVic-UCC s’inspira en els valors de la pedagogia catalana, 
en clara sintonia amb la realitat social i territorial, i té per fina-
litats el foment de l’exercici de l’estudi, la recerca científica i 
humanística, la formació de les persones, la capacitació pro-
fessional i, en definitiva, el progrés social, cultural i econòmic 
en general. 

En data 30 de gener de 2014, la FUBalmes i la FUBages van 
signar un contracte federatiu, que contempla la impartició de 
titulacions i el desenvolupament de la recerca en el marc de la 
UVic-UCC. La FUBalmes és titular de les facultats i centres del 
Campus Vic i la FUBages, de les facultats i centres del Campus 
Manresa.

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) 
va ser constituïda el dia 16 de gener de 2015 per la FUBalmes 
i la FUBages amb la voluntat dels fundadors que esdevingués 
l’ens titular de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. En data 
20 de desembre de 2016, la FUBalmes i la FESS van signar un 
contracte federatiu, que contempla la impartició de titulacions 
en el marc de la UVic-UCC, entre les quals, el Grau en Medicina. 

CAPÍTOL I. 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

El present reglament regeix les polítiques d’accés i ús dels ser-
veis de la Biblioteca Digital. 

L’objectiu és facilitar l’accés als recursos contractats en for-
mat digital ( llibres, revistes i bases de dades) a la comunitat 
universitària de la UVic-UCC amb la finalitat principal de suport 
a la recerca, docència i gestió. La UVic-UCC administra l’accés 
a aquests continguts respectant les llicències d’ús del proveï-
dor de cada producte contractat. 

La UVic-UCC es compromet a oferir el servei d’accés als recur-
sos digitals de subscripció o compra, a notificar les possibles 
alteracions del servei. 

Article 2. Prohibicions 

La UVic-UCC contracta o compra recursos d’informació elec-
trònics únicament amb finalitats docents i/o investigadores, i 
per tant, no se’n permet l’ús amb finalitats lucratives ni per al 
desenvolupament d’activitats alienes a la Universitat. 

CAPÍTOL II. ELS USUARIS I LES SEVES TIPOLOGIES 

Article 3. Disposició general 

L’accés a la Biblioteca Digital només és permès als membres 
de la comunitat universitària: estudiants, PDI i PAS tal i com 
estan definits a les Normes d’Organització i Funcionament de 
la UVIC-UCC. També és permès a aquells col·lectius amb vincu-
lació activa i ferma en els termes previstos a l’Annex I d’aquest 
reglament. 

Article 4. Estudiants 

Als efectes d’aquest Reglament, tenen la condició d’estudiants 
de ple dret. 

Les persones matriculades en ensenyaments de grau, màster 
oficial, màster propi, postgrau i doctorat a la UVic-UCC, excep-
tuant els estudiants matriculats en ensenyaments oficials en 
els centres adscrits a la UVic-UCC. 

Article 5. Personal docent i investigador i Personal d’Adminis-
tració i Serveis

Als efectes d’aquest Reglament tenen la condició de personal 
docent i investigador de ple dret,  el PDI que es dedica a les acti-
vitats docents, d’investigació i de transferència de coneixement 
i innovació, de divulgació científica i de gestió a la UVic-UCC.

Als efectes d’aquest Reglament tenen la condició de personal 
d’administració i serveis de ple dret, el PAS que desenvolupa 
les funcions de gestió i suport necessàries per al compliment  
de les finalitats de la Univeristat.

Article 6. Col·laboradors de docència 

1. Als efectes d’aquest reglament tenen la condició de col-
laboradors de docència, les persones amb relació contrac-
tual amb institucions externes amb les quals la UVic-UCC 
tingui un acord o conveni, hi col·laboren mitjançant la realit-
zació d’activitats docents o investigadores. A títol enuncia-
tiu però no limitatiu, poden ser col·laboradors clínics, tutors 
de treballs acadèmics o tutors de pràctiques externes i amb 
una dedicació mínima d’un semestre acadèmic. 

2. A l’efecte de gaudir del servei d’accés als recursos elec-
trònics de la UVIC-UCC, l’activitat de docència dels col-
laboradors ha d’estar vinculada a la UVic-UCC. Quan 
aquesta vinculació finalitzi s’acordarà revocar l’accés.

3. El vicerector/a amb competències en matèria de professo-
rat ha de notificar cada curs acadèmic amb l’aprovació de 
la Comissió de Professorat, la condició de col·laborador de 
docència a les persones que ho han sol·licitat. En tots els 
casos, el sol·licitant es compromet a complir tots els articles 
d’aquest Reglament. 

Article 7. Col·laboradors de recerca

1. Als efectes d’aquest reglament, tenen la condició de col-
laboradors de recerca PDI les persones amb relació contrac-
tual amb institucions externes amb les quals la UVic-UCC 
tingui un acord o conveni, que tinguin el títol de doctor/a o 
siguin doctorands i que la seva recerca estigui vinculada a la 
UVic-UCC en el marc d’un grup de recerca, càtedra, centre 
de recerca i transferència de coneixement (CERT) o instituts 
universitaris de recerca i altres estructures de recerca de la 
institució. També es consideren col·laboradors de recerca 
PAS les persones amb relació contractual amb institucions 
externes amb les quals la UVic-UCC tingui un acord o con-
veni i portin a terme funcions de gestió i suport tècnic vincu-
lat a activitats de recerca de la UVic-UCC. 

2. Aquesta condició s’atorga a l’efecte de gaudir de l’accés als 
recursos electrònics, i té els requisits següents: complir les 
condicions d’ús establertes per la UVIC-UCC i l’obligació de 
signar amb la filiació institucional UVIC-UCC les publica-
cions pròpies resultants de la seva recerca, i que aquestes 
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publicacions s’incloguin en el programa de gestió de la pro-
ducció científica de la Universitat i en el Repositori institu-
cional de la UVIC-UCC (RIUVIC), dins les col·leccions crea-
des amb aquesta finalitat. Quan aquesta vinculació finalitzi 
s’acordarà revocar l’accés.

3. El vicerector/a amb competències en matèria de recerca 
ha de notificar cada curs acadèmic, i amb l’aprovació de 
la Comissió de Recerca, la condició de col·laborador de 
recerca. En tots els casos, el sol·licitant es compromet a 
complir tots els articles d’aquest reglament. 

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS PELS 
COL·LABORADORS DE DOCÈNCIA, DE RECERCA I PAS

Article 8. Procediment d’autorització

Per a la gestió de l’accés als recursos electrònics es preveu el 
procediment següent: 

Els directors de departament i els coordinadors de pràctiques 
dels centres són els reponsables d’identificar les sol·licituds de 
col·laboradors en docència amb accés a la Biblioteca Digital.

L’OTRI és la unitat responsable d’identificar les sol·licituds de 
col·laborador de recerca amb accés a la Biblioteca Digital.

Les sol·licituds de col·laboradors docents o col·laboradors en 
recerca s’han de fer arribar a la biblioteca a través d’una plan-
tilla predefinida on cal omplir  les dades personals dels sol-
licitants. 

La Biblioteca ho deriva, en el cas de docència, al vicerector/a 
amb competències en matèria de professorat i en el cas de 
recerca, al vicerector/a amb competències en matèria de 
recerca i transferència de coneixement. La concessió o la 
denegació de l’accés sol·licitat per les persones interessades 
es resol en el si de la Comissió de Professorat i de Recerca, res-
pectivament. 

Les respectives comissions i a través del seu secretari/a comu-
nicarà a la Biblioteca les resolucions acordades. 

La Biblioteca generarà les credencials donant resposta posi-
tiva o negativa segons les resolucions acordades a la persona 
interessada. 

En el document excel hi consten les dades personals següents: 

 i. Nom i cognoms

 ii. DNI/NIF

 iii. Data de naixament

 iv. Correu electrònic

 v. Institució a la que pertany

 vi. Categoría i persona responsable de la institució

 vii. Data d’alta 

Aquestes dades són obligatòries per generar les credencials i 
únicament es poden emprar per aquest fi. 

L’accés a l’ús dels recursos de la Biblioteca Digital comporta 
l’obligatorietat d’acceptar les condicions generals d’ús dels 
recursos digitals subscrits per la Biblioteca de la UVIC-UCC, i 
les conseqüències que en derivin. Aquesta acceptació s’ha de 
fer per mitjà de la signatura del document electrònic que les 
recull. 

CAPÍTOL IV. NORMES D’UTILITZACIÓ

Article 9. Accés als recursos digitals i ús responsable del nom 
i de la contrasenya

1. Per accedir als recursos digitals de la UVIC-UCC, tots els 
usuaris autoritzats de la institució disposen d’un nom 
d’usuari personal i d’una contrasenya. L’accés als recursos 
de la UVIC-UCC inclou l’ús dels continguts, que són propietat 
de l’editorial o del distribuïdor. Aquest accés és individual, 
personal i intransferible. 

2. Els usuaris es comprometen a mantenir en secret la seva 
identificació (contrasenya), i són responsables de qualsevol 
activitat o mal ús que en faci un tercer mitjançant aquesta 
identificació, amb el seu consentiment o per negligència. 
Les actuacions realitzades sota una determinada contrase-
nya es consideren efectuades pel seu titular. Els usuaris es 
comprometen a notificar la pèrdua d’aquesta identificació o 
l’accés no autoritzat per part de tercers. També es compro-
meten a no accedir ni intentar accedir a espais per als quals 
no estiguin autoritzats segons el seu perfil. 

Article 10. Bon ús i respecte mutu entre usuaris 

1. Els usuaris es comprometen a utilizar els continguts d’una 
manera correcta, d’acord amb el que especifiqui la versió 
vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o 
interessos de tercers. 

2. En cas que s’observi qualsevol mena de vulneració de la 
legalitat o de les condicions d’ús, és obligatori informar-ne 
a la Biblioteca a través dels seus canals de comunicació. 

Article 11. Protecció dels drets de propietat intel·lectual 

1. Els recursos digitals de la UVIC-UCC estan protegits per 
drets de propietat intel·lectual. La titularitat dels drets de 
propietat intel·lectual dels continguts correspon als seus 
autors o a qui tingui cedits aquests drets, segons el que 
s’indiqui a cada cas. 

2. Els usuaris poden visualitzar aquests continguts d’acord 
amb el perfil que tinguin assignat i només poden fer-los ser-
vir per a activitats docents, d’investigació i de transferència 
de coneixement i innovació, de divulgació científica i de ges-
tió a la UVic-UUC, i no poden ser reutilitzats fora d’aquest 
àmbit, llevat dels casos en què s’indiqui expressament mit-
jançant la llicència corresponent o un avís d’ús. 

3. La UVIC-UCC posa a disposició dels usuaris diferents recur-
sos per tal que puguin fer-ne ús i atendre les seves neces-
sitats d’informació amb una finalitat docent, acadèmica o 
científica, sense poder-ne fer una explotació col·lectiva ni 
comercial. 

4. L’ús d’aquests recursos comporta l’obligació d’indicar la 
filiació Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya 
en la producció científica generada en el marc de la col-
laboració amb la UVic-UCC. 

Article 12. Protecció de dades de carácter personal 

La UVIC-UCC garanteix l’adopció de les oportunes mesures de 
seguretat en les seves instal·lacions i en els seus equips, siste-
mes informàtics i fitxers, en compliment de la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les 
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dades facilitades pels usuaris únicament es poden usar per a 
la finalitat regulada en aquest reglament i comporten l’accep-
tació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses 
en aquest Reglament. 

CAPÍTOL IV. L’ÚS DELS SERVEI DE BIBLIOTECA DIGITAL 

Article 13. Obligacions dels usuaris

Els usuaris estan obligats a complir les condicions d’ús dels 
servei i les normes de funcionament i, més en concret : 

a. No proporcionar el codi personal a terceres persones.

b. No fer descàrregues massives dels recursos electrònics, 
sense cap excepció i en funció del que determina cadascuna 
de les llicències contractades. 

c. No obtenir beneficis econòmics en l’ús dels recursos d’infor-
mació. 

d. Utilitzar els recursos d’informació en activitats docents, 
d’investigació i de transferència de coneixement i innovació, 
de divulgació científica i de gestió a la UVic-UUC.

e. Indicar la filiació Universitat de Vic- Universitat Central de 
Catalunya en la producció científica generada en el marc de 
la col·laboració amb la UVic-UCC.

f. Incloure els resultats de la seva recerca en el programa de 
Gestió de la producció científica de la UVIC-UCC 

g. Publicar els resultats de la seva recerca en el repositori ins-
titucional de la UVIC-UCC, en funció de les polítiques edito-
rials de les revistes acadèmiques.

Es consideraran faltes greus l’incompliment dels punts a,b,c i 
d i faltes lleus els punts e, f i g. 

Un cop detectat algun incompliment de les condicions del ser-
vei i de les normes de funcionament per part d’un usuari, se li 
donarà l’opció d’argumentar les raons de l’incompliment dins 
del termini de 10 dies hàbils.

La manca de justificació per a aquesta acció comporta l’aplica-
ció de diferents sancions. 

Article 14. Incompliment de les condicions d’ús 

L’incompliment de les condicions d’ús del servei comporta 
l’adopció d’algunes de les següents mesures sancionadores: 

a. Per a les faltes lleus: Suspensió de la condició d’usuari per a 
un període d’un mes si es reitera en més de 5 articles cien-
tífics. Aquesta suspensió ha de ser acordada i notificada a 
l’infractor per la Direcció de la Biblioteca. 

b. Per a les faltes greus: Suspensió de la condició d’usuari per 
a un període de sis mesos.  Aquesta suspensió ha de ser 
proposada per la Direcció de la Biblioteca i acordada amb el 
vicerector competent en la matèria, que la notificarà a l’in-
fractor. 

c. Suspensió definitiva de la condició d’usuari del servei en cas 
de tres faltes consecutives. Aquesta suspensió ha de ser 
proposada per la Direcció de la Biblioteca i acordada amb 
el responsable vicerector competent en la matèria, que la 
notificarà a l’infractor. 

Tot el que s’ha exposat anteriorment es pot comunicar a les 
autoritats competents als efectes d’exigir les responsabilitats 
administratives, civils i penals que corresponguin, sens perju-
dici que, si s’escau, els fets puguin ser constitutius d’una falta 
administrativa o acadèmica, o d’una sanció penal. 

Disposició addicional

En el marc de la UVic-UCC aquest Reglament s’aplica a la Fun-
dació Universitària Balmes i la Fundació d’Estudis Superiors en 
Ciències de la Salut.

Disposició final 

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la data d’apro-
vació per part del Consell de Govern de la UVic-UCC. 

Annex I. Tipologia d’usuaris 

TIPOLOGIA USUARI DRET 
d’accés a 
recursos 
electrònics

NOTES 

ESTUDIANTS

Grau UVic-UCC Sí

Doctorat UVic-UCC Sí

Màster Oficial UVic-UCC Sí

Màster Interuniversitari Oficial Sí Sí, sempre que 
sigui coordinat 
per la UVIC-UCC

Màster Propi i Postgrau Sí

Intercanvi nacional / interna-
cional 

Sí 

PDI

Professor UVic-UCC en actiu Sí 

Professor emèrit Sí 

Professor convidat o visitant 
UVic-UCC

Sí Sí, amb un 
mínim de 2 
mesos d’estada

Col·laborador de docència Sí

Col·laborador de recerca Sí

PAS

PAS UVic-UCC (en actiu) i PAS 
col·laboradors en recerca

Sí

ESTRUCTURES DE RECERCA

Investigador Càtedra de la UVic-
UCC

Sí

Investigador CERT de la UVic-
UCC

Sí

Investigador / científic visitant Sí Sí, amb un 
mínim de dos 
mesos d’estada

Director de tesis extern Sí

ALTRES

Membres Aules Gent Gran UVic-
UCC

No

Professors CIFE no membre 
UVic-UCC

No

Alumni UVic-UCC No

Personal d’empreses vinculades No
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