‘Les obres posades a disposició en aquesta intranet estan protegides pel
dret d’autor i, la seva reproducció i comunicació pública s’han realitzat
sota l’autorització prevista a l’article 32.4 de la llei de Propietat
Intel·lectual. Qualsevol reproducció, distribució, transformació i
comunicació pública en qualsevol mitjà i de qualsevol forma, fora de
l’abast de l’esmentada autorització, hauran de ser objecte d’una llicència
específica’.

CONDICIONS D’ÚS DIGITALS DE CONTINGUTS PROTEGITS AL CAMPUS
VIRTUAL

1. La llicència formalitzada amb CEDRO i VEGAP permet portar a terme actes
de reproducció parcial, distribució i comunicació pública (endavant, ‘Actes
d’explotació’) d’obres impreses o susceptibles de ser-ho, d’acord amb
l’article 32.4 TRLPI.
2. Els Actes d’explotació s’han de realitzar per il·lustrar amb finalitat educativa
i/ò d’investigació científica.
3. Els Actes d’explotació es limiten a un capítol de llibre, un article de revista o
extensió equivalent respecte una publicació assimilada, ò extensió assimilable
al 10 % del total de l’obra, essent indiferent a aquests efectes que la còpia es
realitzi a través d’un o varis actes de reproducció.
4. Els Actes d’explotació han de fer-se pel personal de la UAB amb mitjans de la
UAB.
5. Al executar els Actes d’explotació permesos, s’ha de donar alguna de les
següents condicions:
-

Que, en cas de distribució de còpies parcials, s’efectuï exclusivament
entre els alumnes i el PDI.

-

Que, en cas de reproducció parcial i comunicació pública de continguts,
solament pugui tenir accés als mateixos a través del campus virtual.

6. No es troben autoritzats els Actes d’Explotació de partitures musicals,
d’obres d’un sol ús (ie. quaderns d’exercicis o de problemes que no siguin del
professor o de la UAB), ni les compilacions o agrupacions de fragments d’obres,
o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu.
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7. En la mesura del possible es farà constar a cada fragment reproduït
digitalment el títol de l’obra i nom dels titulars de drets, (autor, editor,
traductor,….) d’acord amb la pàgina de crèdits, any de l’edició, ISBN, o ISSN si
és una publicació periòdica i, en aquest cas, el número de la mateixa.
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