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Aquest Reglament pren com a marc de referència el Reglament del Servei de Biblioteques, en el 
qual es disposa que en funció dels contractes i les llicències es regularà l’accés als recursos 
electrònics als usuaris membres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), personal 
docent i investigador, alumnat i personal d’administració i serveis.  

Dins d’aquest marc es desenvolupa i s’estableix la normativa d’ús i la política d’accés als recursos 
electrònics (Biblioteca digital) de la UAB. 

 

Títol I. Objecte  
 
Article 1. Objecte  
El present Reglament regeix la política d’accés i ús de la Biblioteca Digital, formada per tots els 
recursos adquirits o contractats per la UAB amb finalitats de recerca i docència.  

Article 2. Prohibicions  
La UAB contracta recursos d’informació electrònics 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. 

 

Títol 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 en 
actiu: personal acadèmic, personal investigador en formació, estudiants i personal 
d’administració i serveis, segons el que estableixen els  Estatuts de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. També és permès l’accés als col·lectius reconeguts com a col·laboradors de docència 
segons el que estableix el Reglament de personal acadèmic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona) i com a investigadors vinculats universitaris  segons el que estableix la Normativa de 
la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’investigació). 

Article 4. Estudiants 
A efectes d’aquest Reglament tindran accés a la Biblioteca Digital totes les persones que estiguin 
matriculades a la universitat en qualsevol dels seus ensenyaments i titulacions que condueixin 
a l’obtenció de títols universitaris.  

Així mateix, també hi tindran accés aquelles persones que estiguin matriculades en activitats de 
formació continuada. 

Article 5. Personal acadèmic 
A efectes d’aquest Reglament tindran accés a la Biblioteca Digital el conjunt de persones que, 
d’acord amb la normativa vigent, disposin de plena capacitat docent i/o investigadora. El 
personal acadèmic el componen els professors dels cossos docents universitaris, els professors 
contractats i el personal investigador. 

  

https://ddd.uab.cat/pub/docins/2016/113364/reg_servei_biblioteques_a2016.pdf
https://www.uab.cat/doc/estatuts-uab
https://www.uab.cat/doc/estatuts-uab
https://www.uab.cat/doc/Text_refos_reglament_personal_academic
https://www.uab.cat/doc/Text_refos_reglament_personal_academic
https://www.uab.cat/doc/Text_refos_materia_investigacio
https://www.uab.cat/doc/Text_refos_materia_investigacio
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Article 6. Personal investigador en formació 
A efectes d’aquest reglament es considera personal investigador en formació el format pels 
estudiants de doctorat matriculats a la UAB i el personal amb un contracte de personal 
investigador en formació a partir d'un ajut, projecte o conveni de la UAB. 

Article 7. Col·laboradors de docència 
A efectes d’aquest reglament els col·laboradors de docència són professionals que 
desenvolupen la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren 
ocasionalment o permanentment amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la 
realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb la Universitat. 

Els col·laboradors i les col·laboradores de docència podran ser de tres tipus:  

a) Professor/a vinculat/da  
b) Associat/da clínic/a  
c) Tutor/a extern/a 

Article 8. Investigadors vinculats universitaris 
A efectes d’aquest reglament, són investigadors vinculats a la universitat les persones que 
exerceixen tasques de recerca a la UAB per a dur a terme projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació i per a la transferència de coneixement i tecnologia mitjançant un 
acord amb universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o privades (art. 62.1 de la 
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya). Els investigadors vinculats a la 
universitat mantenen el contracte laboral amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
departament, un institut de recerca propi, un centre d’estudis i recerca o a una altra estructura 
de recerca. 

Aquesta condició, que permet gaudir de l’accés als recursos electrònics, té els requisits següents: 
complir les condicions d’ús establertes per la UAB i signar amb filiació UAB les publicacions 
pròpies resultants de la seva recerca, i que aquestes publicacions siguin incloses al Dipòsit Digital 
de Documents de la UAB. 

Article 9. Personal d’administració i serveis 
A efectes d’aquest reglament es considera personal d’administració i serveis el col·lectiu de la 
comunitat universitària encarregat de donar suport a la Universitat, assessorar-la i assistir-la, 
així com de l’exercici de la gestió i de l’administració en els àmbits necessaris per a la consecució 
dels fins i objectius universitaris. 

Article 10. Usuaris temporals 
Són aquells usuaris que no tenen cap relació contractual amb la UAB però que, temporalment, 
desenvolupen les seves tasques a la universitat en virtut de la seva col·laboració amb PDI de la 
universitat. 
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Títol III. Procediment d’autorització d’accés a la Biblioteca Digital de la UAB 
 
Article 11. Procediment d’autorització per a estudiants, personal acadèmic, personal 
investigador en formació i personal d’administració i serveis 
Les persones que formen part de la comunitat universitària en actiu de la UAB: col·lectius 
d’estudiants, personal acadèmic, personal investigador en formació i personal d’administració i 
serveis, tindran accés a la Biblioteca Digital des del moment que es formalitzi la matrícula o 
s’iniciï la relació contractual amb la universitat. Aquest accés es desactivarà quan aquesta relació 
finalitzi. 

Article 12. Procediment d’autorització per a col·laboradors de docència 
Els col·laboradors de docència, segons estableix el Reglament de personal acadèmic de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, són reconeguts/des en les diverses modalitats previstes pel 
Vicerectorat de Personal Acadèmic a proposta justificada del departament, institut propi o del 
deganat o direcció. 

Quan es faci aquest nomenament, les persones reconegudes com a col·laboradors de docència 
obtindran l’accés a la Biblioteca Digital a partir de l’alta als col·lectius PDI_VINCULAT, 
ASSOCIAT_CLINIC o PA_COLABORADOR, segons siguin professor/a vinculat/da, associat/da 
clínic/a o tutor/a extern/a. La col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona tindrà 
una durada d’un any i caldrà renovar el nomenament, si s’escau. L’accés a la biblioteca digital es 
prorrogarà mentre el conveni estigui vigent. 

Article 13. Procediment d’autorització per als investigadors vinculats universitaris 
Els investigadors vinculats universitaris són reconeguts amb el conveni que estableix l’article 
39 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’investigació. En 
virtut d’aquest conveni, aquestes persones obtindran l’accés a la Biblioteca Digital perquè se’ls 
donarà d’alta al col·lectiu P_INVESTIGADOR.  
El conveni tindrà una durada d’un any acadèmic i es podrà prorrogar mitjançant una addenda. 
L’accés a la biblioteca digital es prorroga mentre el conveni estigui vigent. 

Article 14. Procediment d’autorització per a usuaris temporals 
El personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona que col·labora amb 
l’usuari temporal haurà d’avalar-lo per tal que pugui accedir a la Biblioteca Digital. Haurà 
d’enviar la informació al Servei de Biblioteques, facilitant les dades d’identificació necessàries i 
la data de finalització de l’estada. El Servei de Biblioteques juntament amb la Vicegerència de 
Recerca i el Vicerectorat amb competència en matèria de biblioteques valoraran la idoneïtat i 
consideraran la seva viabilitat. 

 

Títol IV. Normes d’utilització de la Biblioteca Digital 
 
Article 15. Accés als recursos digitals i ús responsable del nom i de la contrasenya  
Per accedir als recursos digitals de la UAB, tots els usuaris de la institució disposen d’un nom 
d’usuari personal i d’una contrasenya. L’accés als recursos d’informació digitals de la UAB inclou 
l’ús dels continguts, què són propietat que són propietat dels seus autors, de l'editorial o del 

https://www.uab.cat/doc/Text_refos_reglament_personal_academic
https://www.uab.cat/doc/Text_refos_reglament_personal_academic
https://www.uab.cat/doc/Text_refos_materia_investigacio
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distribuïdor, o de qui tingui cedits els drets de propietat intel·lectual.. Aquest accés és individual, 
personal i intransferible.  

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 contrasenya 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 
comprometen a no accedir ni intentar accedir als llocs web per als quals no estiguin autoritzats 
segons el seu perfil.  

Article 16. Bon ús i respecte mutu entre usuaris  
Els usuaris es comprometen a utilitzar els continguts d’una manera correcta, d’acord amb el que 
especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos 
de tercers.  

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

Article 17. Protecció dels drets de propietat intel·lectual 
 Els recursos digitals de la UAB 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 en cad-a cas.  

Els usuaris poden visualitzar aquests continguts d’acord amb el perfil que tinguin assignat i 
només poden fer-los servir per als usos propis vinculats a les finalitats establertes a l’article 1. i 
no poden ser reutilitzats ni cedits fora d’aquest àmbit, llevat dels casos en què s’indiqui 
expressament mitjançant la llicència corresponent o un avís d’ús. 

La UAB posa a disposició dels usuaris diferents recursos digitals per tal que puguin fer-ne ús i 
atendre les seves necessitats d’informació amb una finalitat docent, acadèmica o científica, 
sense poder-ne fer una explotació col·lectiva ni comercial.  

La utilització d’aquests recursos digitals comporta l’obligació de menció de la filiació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona en tots els outputs o resultats de recerca generats.  

Article 18. Protecció de dades de caràcter personal 
La UAB tractarà les dades de caràcter personal necessàries per a l’execució del que s’estableix 
en el present reglament de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades 
(RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals (LOPDGDD), amb compliment dels principis del tractament i la seva licitud, i 
garantint l’exercici dels drets que la legislació sobre protecció de dades reconeix a les persones 
titulars de les dades, així com qualsevol altra norma aplicable. 
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Títol V. L’ús del servei de biblioteca digital 
 
Article 19. Obligacions dels usuaris 
Els usuaris estan obligats a l’acceptació plena i sense reserves d’aquest reglament, a complir les 
condicions d’ús del servei i les normes de funcionament, i més en concret:  

a) No proporcionar el codi personal a persones externes a la Universitat. 
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’informació.  
d) Indicar la seva pertinença a la Universitat Autònoma de Barcelona en els resultats de la 
recerca.  
e) Publicar els resultats de la seva recerca en el repositori institucional de la UAB, en funció de 
les polítiques editorials.  
f) Utilitzar els recursos d’informació únicament amb finalitats de recerca i docència. 

Article 20. Incompliment de les condicions d’ús  
L’incompliment de les condicions d’ús del servei i del reglament comporta l’adopció d’algunes 
de les següents mesures:  

a) Suspensió de la condició d’usuari d’aquest servei per a un període d’un mes en cas d’un primer 
mal ús dels recursos. Aquesta suspensió ha de ser acordada i notificada a l’usuari per  la Direcció 
del Servei de Biblioteques, d’acord amb la Vicegerència de Recerca.  
b) Suspensió de la condició d’usuari d’aquest servei per a un període de sis mesos en cas d’un 
segon mal ús dels recursos. Aquesta suspensió ha de ser proposada per la Direcció del Servei de 
Biblioteques, i acordada amb la Vicegerència de Recerca, que la notificarà a l’usuari.  
c) Suspensió definitiva de la condició d’usuari del servei en cas de tres mals usos consecutius. 
Aquesta suspensió ha de ser proposada per la Direcció del Servei de Biblioteques i acordada pel 
Vicerectorat corresponent, que la notificarà a l’usuari.  

L’incompliment de les condicions d’ús o d’aquest reglament serà comunicat a l’usuari, que podrà 
manifestar el que consideri en el termini de 10 dies. 
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