“Les obres del repertori de CEDRO posades a disposició en aquesta intranet estan
protegides pel dret d’autor, i la seva reproducció i comunicació pública s’han realitzat
amb la seva autorització. Queda prohibida la seva posterior reproducció, distribució,
transformació i comunicació pública en qualsevol mitjà i de qualsevol forma, amb
excepció d’una única reproducció mitjançant impressora per a cada usuari”.
CONDICIONS D’ÚS DE LES OBRES DEL REPERTORI CEDRO A L’EMPARA DEL
CONTRACTE DE LLICÈNCIA

1. La llicència CEDRO permet reproduir digitalment i fer comunicació pública
d’obres o publicacions impreses o susceptibles de ser-ho del repertori de
CEDRO (www.conlicencia.com), d’acord amb els termes de les presents
condicions.
2. El màxim de reproducció autoritzat d’una obra es fixa en el 10% de la mateixa o
un capítol de similar extensió. Si es tracta d’una publicació periòdica es podrà
reproduir un article complet amb independència de la seva extensió. Les obres
publicades en forma de separata no tindran la consideració de publicacions
periòdiques, per la qual cosa no podrà reproduir-se més del 10% de les
mateixes.
3. La reproducció de fragments es realitzarà, en tot cas, des d’una obra d’origen
lícit a la que s’hagi accedit de forma legal, i únicament en els equips i aparells
de reproducció ubicats en les dependències de la UAB.
4. La reproducció digital dels fragments de les obres es realitzarà de tal forma que
es mantinguin les característiques tipogràfiques i de presentació de l’edició
pàgina per pàgina. Queda per tant prohibida la supressió, modificació o
alteració en tot o en part de l’obra quant al seu contingut i forma.
5. L’accés a les obres quedarà restringit als membres de la Comunitat
Universitària, que tinguin accés a la intranet mitjançant un procés d’identificació
i validació.
6. L’autorització concedida no permet l’elaboració de llibres, revistes o qualsevol
altre tipus de publicacions unitàries o periòdiques, impreses o digitals, des de
parts o des de la totalitat de les obres objecte d’autorització, ni la posada a
disposició (penjar en la intra/extranet) de fragments de diferents obres de
manera que formin una unitat o compendi.
7. 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.
8. La present llicència no autoritza la reproducció, distribució ni comunicació
pública de partitures musicals, ni de creacions gràfiques o fotogràfiques.
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9. Es permet La reproducció digital de fragments de l’obra mitjançant el seu
escanejat o qualsevol altre sistema.
10. Es permet l’emmagatzematge tècnic en el seu servidor, durant la vigència de la
llicència, de l’arxiu informàtic en el qual s’ha fixat el fragment de l’obra.
11. Es permet la posada a disposició dels membres de la Comunitat Universitària
en el campus virtual / aules moodle del fragment de l’obra. A aquests efectes
s’entén per intranet la xarxa informàtica tancada i controlada per la
UNIVERSITAT i a la qual únicament poden accedir-hi determinades persones
mitjançant una clau d’accés electrònica o un altre mitjà electrònic d’autenticació
i validació.
12. Es permet l’enviament del fragment per correu electrònic als membres de la
Comunitat Universitària.
13. Es permet la representació o visualització en pantalla del referit fragment.
14. Es permet la comunicació pública dels fragments a les aules.
15. Es permet la impressió en paper d’una sola còpia del citat fragment d’obra per
a cada membre de la Comunitat Universitària.
16. Es permet la fixació del fragment en un suport digital per cada membre de la
Comunitat Universitària.
17. Es permet la incorporació del referit fragment en un document elaborat per
membres de la Comunitat Universitària.
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