
En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà 
d'aquesta autorització seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per dur a terme una gestió correcta de 
la prestació de serveis bibliotecaris. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius, amb domicili a: Campus Nord UPC, edifici TG. C/Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona, a l'adreça de correu electrònic: 
info.biblioteques@upc.edu. 
 
Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides als estaments oficials públics oportuns i necessaris, i amb la finalitat de garantir 
la correcta prestació dels serveis autoritzats. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment 
 

Autorització per a la difusió de treballs acadèmics (PFC, TFG, TFM, etc.) de l’ETSEIB 
a través del dipòsit institucional UPCommons 

Difusió pública del treball acadèmic 

 
Na Raquel Busqué Somacarrera DNI/Passaport núm. 47116683-X, autor/a del treball acadèmic titulat Numerical modeling and 

experimental analysis of the desorption process in a metal hydride hydrogen storage system, 

( X ) autoritzo la comunicació pública de les dades bibliogràfiques i del text complet del treball en xarxa a través del dipòsit 
institucional UPCommons o plataforma que el substitueixi. Aquesta difusió només es portarà a terme sempre i quan el 
corresponent professor director, coordinador o tutor n’hagi descartat un tractament confidencial. 
 
(  ) no autoritzo la comunicació pública del text complet del treball, motiu pel qual el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 
de la UPC només difondrà a UPCommons les corresponents dades bibliogràfiques. Aquesta difusió només es portarà a terme 
sempre i quan el corresponent professor director, coordinador o tutor n’hagi descartat un tractament confidencial. 

 

Atorgament d’una llicència Creative Commons 

[ompliu aquest apartat només si heu autoritzat la difusió del text complet del treball en xarxa] 
El sotasignant autoritza la difusió del treball acadèmic: 
 

( X ) mitjançant la llicència CC “Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada”  
[permet reproduir, distribuir, comunicar públicament però no fer obres derivades (traduccions, etc.), sempre i quan 
s’esmenti l’autoria i no es facin usos comercials] 
 
(   ) mitjançant la llicència CC “Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual”  
[permet reproduir, distribuir, comunicar públicament i fer obres derivades (traduccions, etc.), sempre i quan s’esmenti 
l’autoria i no es facin usos comercials] 
 
(   ) sense aplicació de cap llicència CC 
[les condicions d’ús del treball dipositat són únicament les permeses per la Llei de propietat intel·lectual (BOE núm. 97, 
de 22/4/1996)]  

Difusió pública d’una adreça de correu electrònic 

El sotasignant autoritza la difusió del registre bibliogràfic del seu treball: 
 

( X ) amb l’adreça de correu electrònic raquelbusque@gmail.com 
[s’ofereix una adreça de contacte que permeti la futura comunicació entre l’autor i els investigadors, empresaris o altres 
possibles usuaris interessats en la seva obra] 

 
(   ) sense cap adreça de correu electrònic 

 [no s’ofereix cap adreça de contacte] 
En cap cas aquesta autorització implica una cessió en exclusiva dels drets d’explotació de l’autor/a sobre l’obra ni impedeix 
l’explotació normal de l’obra a través de les formes habituals. 
 

La durada de la cessió de drets serà indefinida i pot ésser terminada per denúncia unilateral de l’autor/cedent, per terminació 
d’ambdues parts de mutu acord o per incompliment de qualsevol de les parts de les obligacions contingudes a la mateixa. 
 

L’autor/a declara que és el legítim propietari dels drets d’autor de l’obra que s’autoritza. Si el document inclou obres de les quals 
no n’és el propietari dels drets d’explotació (fotografies, dibuixos, textos, etc.), l’autor/a declara que ha obtingut el permís sense 
restricció del titular corresponent per atorgar la present autorització. 
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