
 

 
Contrato para a publicación da tese de doutoramento en internet 
 

Reunidos 
Dunha parte o Excmo. Sr. Xosé Luis Armesto Barbeito,  reitor da Universidade da Coruña (desde agora a 
“UDC”) con CIF Q65500005J e con sede social na rúa Maestranza 9, da Coruña. Actúa no seu nome e 
na súa representación o Sr. Ricardo Cao Abad, na súa condición de presidente da Comisión de 
Doutoramento. 
 
E doutra, o Sr. / a Sra.  ___________________________________________ (desde agora, o “AUTOR”), 
con DNI/Pasaporte nº_________________, autor/a da tese de doutoramento denominada 
“_____________________________________________________________________________” 
(desde agora, a “TESE”). 
 
As dúas partes recoñécense mutuamente capacidade legal para contrataren e para se obrigaren na 
calidade en que actúan e para este efecto, 

Manifestan 
PRIMEIRO.- Que o AUTOR é o único e exclusivo titular dos dereitos de reprodución, de comunicación e 
de difusión da TESE a través de internet ou de calquera das canles ou destinos da información que 
sexan susceptibles de adscrición a internet, así como a través da televisión dixital, por cable ou calquera 
outra plataforma ou forma de transmisión de datos tecnolóxicos (como por exemplo ondas hercianas, 
transmisión telemática ou transmisión por fibra óptica). 
  
SEGUNDO.- Que a UDC é unha das institucións que subscribiu a Declaración de Berlín sobre o acceso 
aberto ao coñecemento, un de cuxos obxectivos principais é promover o acceso ás contribucións 
científicas a través da rede, con carácter universal e gratuíto e con licenza para a súa copia, a súa 
distribución e a súa reprodución total ou parcial para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de 
investigación, todo isto suxeito ao recoñecemento apropiado da súa autoría. Por iso, a universidade 
dispón do Repositorio Institucional da UDC. 
 
TERCEIRO- Que, considerando o anterior, as dúas partes están interesadas en estableceren un contrato 
que regula a cesión por parte do AUTOR á UDC dos dereitos de reprodución, de comunicación e de 
difusión da TESE unicamente para os usos que nel se especifican. 
 
En virtude de todo isto, as partes formalizan o presente contrato con base nas cláusulas indicadas no 
Anexo I. 
 
E en proba de conformidade, as partes asinan o presente contrato, por duplicado e para un só efecto,no 
lugar e na data que a seguir ser indican. 
 
A Coruña, _____ de ______________ de 20___ 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
  
Dr. Ricardo Cao Abad     Dr./Dra  
Presidente da Comisión de Doutoramento Autor/a da TESE de doutoramento 
Universidade da  Coruña 



 

Anexo I 
 
Cláusulas 

Primeira: obxecto do contrato 

O AUTOR cédelle á UDC de forma non-exclusiva, para todo o mundo e durante o período de vixencia do 
presente contrato, con carácter gratuíto e con fins exclusivamente de investigación e de docencia, os 
dereitos de transformación, de reprodución e de comunicación pública da TESE, unicamente para: 

 
a) Adaptar a TESE, sexa directamente sexa a través de terceiros, cando isto se considerar necesario 

para adecuala ao formato, á imaxe ou á apariencia de internet ou de calquera outra tecnoloxía 
susceptible de adscrición en internet, así como incorporar marcaxe ou calquera outro sistema de 
seguranza no formato electrónico da TESE. 

 
b) Reproducir a TESE nun soporte dixital para a súa incorporación ao Repositorio Institucional da UDC, 

ou a calquera outra base de datos electrónica do mesmo tipo, en que se comprende o dereito a 
almacenar a TESE en servidores informáticos e a realizar calquera reprodución temporal necesaria 
para permitir que os USUARIOS poidan visualizar o seu contido a través de internet, así como 
reproducilo ou gravalo en soporte informático ou imprimilo para o seu uso privado e/ou con fins de 
estudo e de investigación. 

 
c) A comunicación pública ou a posta a disposición da tese de doutoramento, na modalidade de 

demanda ou á carta, a través de calquera outra canle ou calquera outro destino da información que 
sexa susceptible de adscrición a internet (por exemplo por telefonía móbil con protocolos tipo WAP 
ou UMTS, ou por difusión a través de internet de radio, televisión dixital ou televisión por cable). 

Segunda. Garantías 

O AUTOR garante que é o titular dos dereitos de propiedade intelectual, que son obxecto do presente 
contrato, en relación coa TESE, que –en consecuencia– está en plenas facultades para subscribir coa 
UDC o presente contrato, e que o establecido neste documento non infrinxe ningún dereito de terceiros, 
sexa a propiedade industrial, a propiedade intelectual, o segredo comercial ou calquera outro. 
 
Sen prexuízo de calquera outro dereito que lle puider corresponder, a UDC poderá dar por resolto o 
presente contrato no caso de que un terceiro faga prevaler calquera dereito sobre toda ou sobre parte da 
TESE e o AUTOR non poida garantir o exercicio pacífico dos dereitos que son cedidos a ela en virtude 
deste contrato.  
 
As dúas partes comprométense a lle comunicar á outra, cando chegar ao seu coñecemento, a existencia 
de calquera reclamación dun terceiro relacionada coa TESE. 

Terceira. Inicio e duración do contrato 

O presente contrato entrará en vigor o día de súa sinatura e terá unha duración indefinida. 

Cuarta. Obrigas da UDC 

A UDC, en virtude do presente contrato, adquire o dereito, mais non a obriga, de incorporar a TESE a 
internet. 
 
Cando a TESE se incorporar a internet, farase de forma que se mostre tanto o nome do AUTOR como o 
da UDC. A UDC está obrigada a respectar esta mención e a facela constar na versión da TESE en 
formato electrónico que se incorporar a internet. A UDC poderá facer constar tamén outras mencións 
específicas que se consideraren razoables. 



 

A UDC unicamente porá a TESE a disposición dos USUARIOS para o seu uso privado e/ou con fins de 
investigación e de educación, mais non garante nin asume ningunha responsabilidade pola forma e pola 
maneira en que os USUARIOS fagan un uso posterior da TESE.  
As partes recoñecen e acordan que a UDC non ten a intención nin de censurar nin de revisar a 
exactitude e a adecuación da TESE e non poderá ser obrigada a facelo, e en consecuencia será o 
AUTOR –se for o caso– o/a responsable do contido da TESE.  

Quinta. Obrigas do autor 

O AUTOR deberalle indicar inmediatamente á UDC calquera erro ou incidencia de que teña 
coñecemento en relación coa TESE co obxecto de que a UDC poida actuar en consecuencia. 

Sexta. Propiedade intelectual 

A titularidade dos dereitos morais e de explotación da propiedade intelectual sobre a TESE, pertence e 
seguirá a pertencer ao AUTOR. A UDC adquire unicamente os dereitos que especificamente figuraren 
neste contrato e, en particular, os que se especifican na cláusula primeira. 
 
Por tanto, quedan excluídos deste contrato e reservados ao AUTOR cantos dereitos lle corresponderen 
con relación a modalidades de uso da TESE non previstas na cláusula primeira, ou que teñan que 
efectuarse na forma e nas condicións distintas ás expresamente indicadas nesta cláusula. 
 
Cada unha das partes informará inmediatamente a outra de calquera infracción dos dereitos de 
propiedade intelectual dos que tiver coñecemento e prestaralle toda a súa colaboración na defensa 
destes dereitos. 

Sétima. Cesión do contrato 

Este contrato vincula as partes e os seus sucesores, e crea unha relación de confianza entre ambas. 
 
O AUTOR non poderá ceder este contrato, nin ningún dos dereitos ou obrigas afectadas a terceiras 
persoas, sen o consentimento previo por escrito da UDC. 

Oitava. Extinción do contrato 

Sen prexuízo do que dispón a cláusula terceira, cada unha das partes poderá finalizar este contrato no 
caso de que a outra parte incumpra calquera das obrigas que delas se derivan. 
 
No caso de finalización deste contrato por calquera causa, cada unha das partes cesará inmediatamente 
na utilización dos dereitos e dos signos cuxo uso e explotación fose cedida pola outra parte. 

Novena. Xurisdición e lei aplicable 

O presente contrato rexerase pola lexislación española. Porén, calquera excepción ou límite que se 
incorpore na lexislación española a favor das bibliotecas ou das universidades será de aplicación 
preferente e non se verá limitada ou afectada polo contido deste contrato de licenza ou de autorización. 
 
As dúas partes acordan que todo litixio, discrepancia, cuestión ou reclamación que resultaren da 
execución ou da interpretación do presente contrato ou que con el se relacionaren, directa ou 
indirectamente, se resolverá definitivamente mediante unha arbitraxe no marco do Tribunal Arbitral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, a que se lle encarga a administración da arbitraxe e a designación 
dos árbitros de acordo co seu regulamento e cos seus estatutos ou, se for o caso, mediante calquera 
outro sistema de resolución de conflitos previstos pola UDC. 


