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Reglament d’accés i ús dels recursos electrònics 
d’informació de la URV 

 

 
 
 

1. Recursos electrònics 
 
1. Els recursos electrònics d’informació estan integrats per revistes, llibres i 

bases de dades. 
 

2. La majoria d’aquests recursos són contractats de forma consorciada pel 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), i 
constitueixen el que s’anomena Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), o  de 
forma individual per la mateixa URV. 

 
3. L’ús està regit per un contracte o llicència que estipula quins són els usuaris 

i usos permesos. Aquestes llicències són negociades i establertes entre el 
CBUC o la URV i el proveïdor, seguint les praxis internacionals de 
contractació.  
 

4. Els recursos electrònics contractats pel CBUC o per la URV ho són per a 
usos exclusivament de docència, investigació, transferència i innovació.   
 

 
 

2. Usuaris dels recursos electrònics 
1. En termes generals, són usuaris autoritzats a accedir als recursos 

electrònics l’estudiantat, el professorat, el personal d’administració i serveis, 
i el personal investigador de la URV, sempre que la seva relació amb la 
institució estigui vigent.  

 
2. També és un usuari autoritzat qualsevol persona que no es trobi entre les 

categories anteriorment descrites, però que tingui permís de la institució per  
accedir a la seva xarxa informàtica de forma segura des d’un dels seus 
ordinadors, sempre que aquesta persona es trobi presencialment a les 
instal·lacions de la institució. Aquests usuaris són denominats walk-in 
users. 
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3. Condicions d’ús  
. 

1. L´accés als recursos electrònics subministrats pel CBUC i per la URV 
implica que els usuaris accepten les condicions d´ús. Les conseqüències 
que es puguin derivar d´un mal ús són responsabilitat única i exclusiva de 
l´usuari. 
 

2. L’ús dels recursos electrònics ha de respectar la legislació vigent sobre 
drets d´autor.  

 
 
4. Usos autoritzats dels recursos electrònics 

 
1. Accedir i visualitzar el contingut de qualsevol recurs. 
2. Imprimir i descarregar articles o parts de llibres amb finalitats estrictament 

de docència, investigació, transferència i innovació. 
3. Utilitzar els recursos per a una activitat docent presencial. 
4. Transmetre còpies impreses o electròniques d´articles o parts de capítols 

de llibres a altres docents o investigadors, amb finalitats de docència, 
investigació, transferència i innovació, dins el territori espanyol. 

5. Incorporar enllaços als recursos electrònics en materials docents i 
d´investigació dipositats a l’entorn virtual d’aprenentatge. 

 
 
5. Usos no autoritzats dels recursos electrònics 
 
 

1. Descarregar de forma sistemàtica i/o automàtica (motors de cerca o 
robots): 
a) Volums sencers de revistes electròniques. 
b) Registres indiscriminats de bases de dades bibliogràfiques que no 

responguin a una cerca. 
c) Llibres electrònics sencers. 

2. Comercialitzar o modificar el contingut d’un recurs electrònic i crear 
documents a partir dels continguts protegits per la llicència. 

3. Compartir l´accés o les claus d´accés amb altres usuaris no autoritzats.  
4. Pujar continguts a la xarxa o qualsevol plataforma virtual i difondre’ls. 
5. Utilitzar els recursos amb finalitats lucratives i/o per al desenvolupament 

d´activitats professionals alienes a la universitat.  
 
6. Conseqüències d’un mal ús dels recursos electrònics 
 

En cas que el proveïdor d’un recurs electrònic en detecti un ús inadequat per 
part d´un usuari, el proveïdor pot suspendre l´accés —temporal o definitiu— a 
tota la comunitat universitària.  




