(e-rep/dg-cc)
Document d’autorització a introduir documents a l’E-Repositori (Repositori Digital
de la UPF)

Nom i Cognoms de l’Autor:
DNI o Passaport:
Com a autor i únic titular dels drets de propietat intel·lectual d’una obra original
consistent en el Treball de Fi de Màster i que porta per títol ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Autoritzo la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a dipositar-la a l’E-Repositori o a
qualsevol altre mitjà de comunicació de la Universitat, o en què participi la UPF, en
l’àmbit de les activitats que li són pròpies i sense ànim de lucre, incloent-hi altres
plataformes digitals pròpies o amb participació de la UPF, d’accés obert per Internet.
Per tant, autoritzo la UPF a realitzar els actes que siguin necessaris per tal d’introduir
l’obra als mitjans esmentats més amunt, així com per preservar-la i donar-li accés
mitjançant comunicació pública. La Universitat no està obligada a reproduir l’obra en
els mateixos formats o resolucions en què serà dipositada originàriament. La cessió de
l’exercici dels drets necessaris per tal de realitzar totes aquestes accions es fa amb
caràcter indefinit, universal, gratuït i de no exclusivitat, és a dir, sóc lliure de publicar-la a
qualsevol altre lloc.
Declaro que no vulnero cap dret de tercers ja sigui de propietat intel·lectual, industrial,
secret comercial o qualsevol altre, en subscriure aquesta autorització, ni en relació al
contingut de l’obra, de manera que exonero la UPF de qualsevol obligació o
responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada de l’obra
dipositada.
Finalment manifesto la meva voluntat que es doni accés a l’obra___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
mitjançant una llicència Creative Commons, “Reconeixement-NoComercialSenseObraDerivada 3.0 Espanya” amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar
públicament l’obra sempre que se’n citin l’autor original i la institució i no se’n faci cap
ús comercial ni obra derivada.

Signatura de l’estudiant

Barcelona, a ___ de ____________ del 2____

