
  

 
 

• Acord núm. 137/2014 del Consell de Govern de 28 de maig de 2014, pel qual s’aprova 
la Normativa per a la publicació de treballs de fi de grau i treballs de fi de màster en 
el Repositori Obert de la UdL (repositori institucional). 

 

NORMATIVA PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS DE FI DE GRAU I TREBALLS 
DE FI DE MÀSTER EN EL REPOSITORI OBERT DE LA UDL (REPOSITORI 
INSTITUCIONAL) 

La Política Institucional d’Accés Obert de la Universitat de Lleida (UdL), d’accés, visibilitat, 
impacte i preservació de la producció científica i acadèmica de la UdL a Internet, aprovada pel 
Consell de Govern el 30 de maig de 2012 (Acord 124/2012), recomana als estudiants dipositar 
una còpia digital dels treballs de fi de grau (TFG) i els treballs de fi de màster (TFM) en l’espai 
de repositori institucional. La present normativa regula l’esmentat dipòsit. 

ART. 1. PUBLICACIÓ I DIPÒSIT DELS TREBALLS DE FI DE GRAU I DE MÀSTER 

D’acord amb els criteris establerts per cada centre, i amb la finalitat de facilitar-ne la seva 
preservació i la seva difusió, els TFG i TFM es dipositaran en el Repositori Obert de la UdL 
(http://repositori.udl.cat) i en el Dipòsit de Recerca de Catalunya (RECER- CAT) 
(http://www.recercat.net/) i seran visibles i de lliure consulta per a usos docents,  de recerca o 
d’estudi personal. El dipòsit haurà de ser autoritzat prèviament per l’estudiant i pel seu tutor o 
tutora. En el cas de TFG i TFM que incloguin resultats de recerca, l’autorització es podrà 
donar una vegada que hagin estat publicats. Per donar l’autorització, caldrà emplenar l’annex 1 
d’aquesta normativa. 

ART. 2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL O PROPIETAT INDUSTRIAL 

Els drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels treballs es regulen en els termes i 
condicions previstos en la legislació vigent. 

Els treballs inclosos en el Repositori Obert de la UdL es publicaran sota una llicència 
Creative Commons “Reconeixement–No- Comercial–SenseObraDerivada”, que permet copiar, 
distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citin els autors originals i la institució i 
no se’n faci cap ús comercial ni obra derivada (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/es/). 

ART. 3. TRAMITACIÓ 

La secretaria centre haurà de trametre a la biblioteca: 

• Una còpia digital del treball en format PDF. Si aquest document porta associats fitxers 
adjunts, tots els fitxers s’han d’enviar comprimits en format TGZ, ZIP o RAR. 

• La fitxa de dades del treball lliurada a la secretaria. 
• L’autorització signada per l’estudiant i pel seu tutor o tutora segons l’annex 1. 

ART. 4. ACCÉS I VISIBILITAT 
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D’acord amb la Política Institucional d’Accés Obert de la Universitat de Lleida (UdL), l’SBD de la 
UdL es compromet a vetllar perquè els documents dipositats en el repositori segueixin els 
estàndards internacionals i siguin accessibles per a qualsevol cercador de producció científica i 
acadèmica d’àmbit nacional i internacional. 



  

 
ANNEX 1 

 
AUTORITZACIÓ PER DIPOSITAR UN TREBALL DE FI DE GRAU O UN TREBALL DE FI 
DE MÀSTER AL REPOSITORI OBERT DE LA UDL I AL DIPÒSIT DE RECERCA DE 
CATALUNYA (RECERCAT) 

 
Nom i cognoms de l’autor/a:  

 
DNI o passaport:  

 
Com a autor/a del treball original consistent en 
(indiqueu el tema)_  

 
  
 
i que porta per títol 

 
  
 
D’acord amb la Normativa per a la publicació de treballs de fi de grau i treballs de fi de màster 
en el Repositori Obert de la UdL (repositori institucional), aprovada pel Consell de Govern de la 
UdL en al seva reunió de 28 de maig de 2014. 

 
Autoritzo la Universitat de Lleida (UdL) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC) a dipositar aquest treball en el Repositori Obert de la UdL (http://repositori.udl.cat) i el 
Dipòsit  de Recerca de Catalunya (RECERCAT) (http://www.recercat.net/) amb la finalitat de 
facilitar la seva preservació i difusió. 

 
Per tant, autoritzo la UdL i el CSUC a realitzar els actes que siguin necessaris per tal 
d’introduir el treball en aquests repositoris, així com per preservar-lo i donar-li accés 
mitjançant comunicació pública. Aquestes institucions no estan obligades a reproduir el treball 
en els mateixos formats o resolucions en què serà dipositat originàriament. La cessió de 
l’exercici dels drets necessaris per tal de realitzar totes aquestes accions es fa amb caràcter de no-
exclusivitat. 

 
Declaro que no vulnero cap dret de tercers de propietat intel·lectual, industrial, secret 
comercial o qualsevol  altre, en  subscriure aquesta autorització, ni en relació amb el 
contingut d’aquest treball, de manera que exonero la UdL i el CSUC de qualsevol obli- gació o 
responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada del treball dipositat. 

 
Finalment, declaro que accepto que des del repositori es doni accés al treball mitjançant una 
llicència Creative Commons “Re- coneixement–NoComercial–SenseObraDerivada 3.0 Espanya” 
amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citin els 
autors originals i la institució i no se’n faci cap ús comercial ni obra derivada 
(http://creativecom-mons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/). 
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Signatura Vist-i-plau 
 
Nom del tutor o tutora DNI 

Lleida,   de/d ’  de 20   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Butlletí Oficial Universitat de Lleida. Número 158. Maig 2014. Acord núm. 137/2014 
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