
 
 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica 

 

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome 

con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con 

tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica 

 

 

NOTA! 

 

Ompli aquest 

formulari amb 
Acrobat 

Reader 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
 

 



FLL.2 

CURS _____ / _____ 

SOL·LICITUD DE DIPÒSIT DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM)

En/Na ____________________________________________ amb DNI/NIE/PASSAPORT __________________, 

alumne/a del Màster en________________________________________________ de la Facultat de Lletres de la UdL,  

DIPOSITO, com a autor/a i titular dels drets de propietat intel·lectual, el TFM original dirigit per/per la professor/a 

___________________________________i el/la professor/a (en cas de co-tutor/a)______________________________, 

que porta com a títol: _______________________________________________________________________________ 

i que consisteix a (indiqueu el tema) _________________________________________.

Correu electrònic _______________________________________

Lleida, ……. de/d’..…………………. de ……....… 

a la Universitat de Lleida (UdL) i al Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) a dipositar aquest 
treball al Repositori Obert de la UdL (http://repositori.udl.cat) i al Dipòsit de Recerca de  Catalunya (RECERCAT) 
(http://www.recercat.net/) amb la finalitat de facilitar la preservació i la difusió de la recerca i la investigació universitària.

Per tant, en cas d'acceptar aquesta autorització, permeto a la UdL, i al CBUC a realitzar els actes que siguin necessaris per 
tal d’introduir el treball als dits 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, és a dir, sóc lliure de publicar-lo 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 d’aquest treball, de manera que  exonero la UdL i el CBUC 
de qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol acció legal que es pugui suscitar derivada del treball dipositat.

Finalment declaro que accepto (en cas d'autoritzar-ho) que des del repositori es doni accés al treball mitjançant una 
llicència Creative Commons, “Reconeixement–NoComercial–SenseObraDerivada 2.5 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://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/2.5/es/)

AUTORITZACIÓ PER INTRODUIR EL TFM AL REPOSITORI DIGITAL DE LA UDL i CBUC

Així mateix, com a autor/a i titular dels drets de propietat intel·lectual del TFM original:

En cas de que la titularitat dels drets de propietat intel·lectual del TFM sigui compartida amb 
altres alumnes de la titulació, indica els seus noms i cognoms a continuació:
Noms i cognoms____________________________________________

Noms i cognoms____________________________________________

Noms i cognoms____________________________________________ 

Noms i cognoms____________________________________________

         AUTORITZO NO AUTORITZO

Tanmateix, us informem que només es podran introduir al repositori digital de la UdL i CBUC aquells Treballs 
Finals de Màster amb una qualificació numèrica de 9, o superior, i que tinguin l'autorització prèvia de l'alumne/a o 
alumnes titulars. 

(Si cap de les dues caselles està marcada, o les dues, la introducció 
als repositoris s'entendrà com a NO AUTORITZADA)



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 

 


	Adjunta: 
	Mostra o oculta: 


