
 

 
 

 
Model de declaració de l’autor o autora de la tesi  

i de determinació dels drets que es reserva o cedeix, per a la incorporació de la tesi a 
TDX 

 

______________________________________________________ amb DNI núm. 

_______________________, adreça electrònica __________________________________ i domicili 

a ______________________________________________________________________________,  

DECLARO 

1) Que en la meva condició d’AUTOR o AUTORA de la tesi doctoral denominada 
“__________________________________________________________________________
________________________________” (en endavant “la tesi”) aprovada pel tribunal reunit 
per avaluar-la en sessió celebrada en aquesta Universitat el dia ________________, em 
corresponen de forma exclusiva els drets de propietat intel·lectual sobre els seus continguts. 

2) Que aquesta obra és original, els seus continguts són lícits i no perjudiquen els interessos i 
drets de tercers en matèria de propietat industrial, intel·lectual, secret comercial o qualsevol 
altre protegit per l’ordenament, i que els textos, quadres, imatges, gràfics o altres materials 
obra de tercers que hi poden figurar han estat incorporats en base al dret de cita i sense 
conculcar els drets d’aquests tercers. 

3) Que em consta que el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado estableix a l’article 14 que un cop aprovada, la tesi s’ha 
d’incorporar a un repositori institucional per tal que sigui lliurement consultable. 

4) Que em declaro informat/da que per complir aquesta obligació legal la difusió de la tesi 
s’efectuarà, per un acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, des del repositori Tesis 
Doctorals en Xarxa (TDX, www.tdx.cat). 

5) Que em consta que en circumstàncies excepcionals determinades per la comissió acadèmica 
del programa, com poden ser, entre altres, la participació d’empreses en el programa o 
Escola, l’existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de 
generació de patents que recaiguin sobre el contingut de la tesi, la universitat assegurarà la 
no publicitat d’aquests aspectes durant el temps que sigui necessari en cada cas. 

6) Que com a titular dels drets desitjo que la tesi es difongui amb: [marcar l’opció]  

Tots els drets reservats (cap llicència Creative Commons) 

Llicència CC Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es 
permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades. 

Llicència CC Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es 
permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la 
distribució de les quals s'ha de fer amb la mateixa llicència CC que regula l'obra original 

Llicència Creative Commons (CC) Reconeixement (by): Es permet l'ús comercial de 
l'obra i de les possibles obres derivades, la generació i distribució de les quals també 
està permesa sense cap restricció  

Llicència CC Reconeixement - NoComercial (by-nc): Es permet la generació d'obres 
derivades sempre que no se'n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra original 
amb finalitats comercials 

Llicència CC Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l'ús comercial 
de l'obra, però no la generació d'obres derivades  

 
I per tal que en quedi constància, signo el present document a ____________________, el dia __ 
de/d’ _________________ de ________. 
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