Recomanacions d’avís legal per a jornades i
congressos organitzats per la UAB
Bellaterra, desembre 2016

1. Objectiu del document
Aquestes recomanacions per a la protecció del dret de propietat intel·lectual tenen per
objectiu difondre i reutilitzar amb facilitat el material (ponències, pòsters,
comunicacions...) generat en el marc de jornades, seminaris, simposis o congressos
organitzats per la Universitat Autònoma de Barcelona.
D’aquesta manera es vol garantir l’accés a aquests continguts des del Dipòsit Digital de
Documents de la UAB (DDD http://ddd.uab.cat), millorant la visibilitat dels documents i
facilitant una URL permanent que afavoreixi la seva difusió. Malauradament moltes
vegades aquest tipus de material es troba allotjat a pàgines web que no tenen
continuïtat en el temps.

2. Proposta de text
Cal que el text que us proposem, en versió breu o extensa, estigui clar en les instruccions
d’enviament dels materials o en la pàgina web de les jornades.
És recomanable que hi hagi unes instruccions mínimes o normes de presentació sobre
les contribucions o col·laboracions amb el congrés: tipus d’activitats que es duran a
terme (ponències, pòsters, tallers, demostracions...), l’idioma oficial, el sistema de
revisió (doble cec, comitè científic...), si existeix una plantilla específica, calendari amb
terminis, tipus de format, dades de contacte...

Versió breu:
Català - Els autors que facin arribar la seva contribució estan d'acord en la inclusió del
document, en cas que sigui acceptat, al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat
Autònoma de Barcelona, (DDD https://ddd.uab.cat), sota la llicència Creative Commons
Reconeixement (CC BY 4.0) per un període de temps indefinit i amb caràcter de no
exclusivitat.
Castellà - Los autores que entreguen sus contribuciones están de acuerdo en la difusión
del documento, en el caso de que sea aceptado, en el Dipòsit Digital de Documents de
la Universitat Autònoma de Barcelona, (DDD https://ddd.uab.cat), bajo la licencia

Creative Commons Reconeixement (CC BY 4.0) por un período de tiempo indefinido y
con carácter de no exclusividad.
Anglès - Authors submitting their contributions agree to have the document included,
providing it is accepted, in Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de
Barcelona, (DDD https://ddd.uab.cat), under the Creative Commons Attribution (CC BY
4.0) license for an undefined period of time and under a non-exclusivity basis.

Versió més extensa:
Català - Els autors que facin arribar la seva contribució estan d'acord en la inclusió del
document, en cas que sigui acceptat, al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat
Autònoma de Barcelona, (DDD https://ddd.uab.cat), sota la llicència Creative Commons
Reconeixement (CC BY 4.0) per un període de temps indefinit i amb caràcter de no
exclusivitat. Si és una obra en col·laboració s’entén que hi ha el consentiment de tots els
autors.
L'autor/s afirma que l'obra que lliura no vulnera cap tipus de drets de terceres parts pel
que fa a propietat intel·lectual, propietat industrial, secret empresarial o qualsevol altre
tipus de dret. Si el document conté material multimèdia o d'altres tipus creat per
terceres persones, el lliurador del document ha d'haver obtingut el permís dels
propietaris dels drets d'aquests materials i ha de reconèixer i identificar clarament
l'autoria d'aquests materials a l'obra que lliura.
L'autor/s dóna permís a la Universitat Autònoma de Barcelona per a transformar el
format del document, sense alterar el seu contingut, en cas que sigui necessari per tal
de garantir la seva preservació i accessibilitat.
L'autor podrà demanar la retirada del document del DDD només per causes justificades.
En ser retirats els documents, s'elimina el seu contingut, enllaços i metadades.

Castellà - Los autores que entreguen sus contribuciones están de acuerdo en la difusión
del documento, en el caso de que sea aceptado, en el Dipòsit Digital de Documents de
la Universitat Autònoma de Barcelona, (DDD https://ddd.uab.cat), bajo la licencia
Creative Commons Reconocimiento (CC BY 4.0) por un período de tiempo indefinido y
con carácter de no exclusividad. Si es una obra en colaboración se entiende que existe
el consentimiento de todos los autores.
El/los autor/es afirman que la obra que entregan no vulnera ningún derecho de terceras
partes en cuanto a la propiedad intelectual, propiedad industrial, secreto empresarial o
cualquier otro tipo de derecho. Si el documento contiene material multimedia o de
algún otro tipo creado por otra persona, el autor debe haber obtenido el permiso del
propietario para el uso de los materiales y debe reconocer e identificar claramente la
autoría de este material.

El/los autor/es dan permiso a la Universitat Autònoma de Barcelona para transformar
el formato del documento, sin alterar su contenido, en caso de que sea necesario para
garantizar su preservación y accesibilidad.
El autor podrá solicitar la retirada del documento del DDD solo por causas justificadas.
Al retirar los documentos, se elimina su contenido, enlace y metadatos.

Anglès - Authors submitting their contributions agree to have the document included,
providing it is accepted, in Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de
Barcelona, (DDD https://ddd.uab.cat), under the Creative Commons Attribution (CC BY
4.0) license for an undefined period of time and under a non-exclusivity basis.
If it is a collaborative work it is understood that all authors have given their consent.
The author states that the submitted work does not infringe any third parties rights
regarding intellectual property, industrial property, business secret or any other kind of
right. If the document contains multimedia material or other kind of material created by
third parties, the document submitter must have the permission of the owners of these
materials and the authorship of these materials must be clearly identified and
acknowledged in the submitted document.
The author gives permission to Universitat Autònoma de Barcelona to transform the
document format, without altering its content, if a change of format is necessary to
guarantee its preservation and accessibility.
The author can ask the removal of the document from DDD only under justified reasons.
When a document is removed, the content, links and metadata are deleted.

