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Les llicències de distribució no exclusives permeten als propietaris dels drets d autor difondre les seves obres a 
través de qualsevol mitjà o lloc que desitgin. Al atorgar aquesta llicència de distribució no exclusiva a la Conselleria 
de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears per al dipòsit en el repositori institucional Docusalut, el/la 
propietari/ària dels drets d'explotació conserva tots els seus drets.

Les llicències Creative Commons són textos legals que faciliten a qualsevol autor/a poder autoritzar determinats
usos de la seva obra sota unes condicions i uns requeriments determinats.

Docusalut: Arxiu delegat
Repositori institucional del sistema sanitari públic de les Illes Balears

Si ets un professional del sistema sanitari públic de les Illes Balears, pots sol·licitar el dipòsit
a Docusalut d un documento de la teva autoria, enviant-nos a docusalut@bibliosalut.com el
document des del teu correu institucional (preferentment en formato pdf), junt amb la 
Llicència de distribució no exclusiva i indicant la Llicencia Creative Commons assignada al 
document. Per favor, omple les dades següents, imprimeix aquest document, signa les 
pàgines 2 i 3 i envia totes les pàgines escanejades. També pots imprimir en pdf i fer servir 
la teva signatura electrònica.
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LLICÈNCIA DE DISTRIBUCIÓ NO EXCLUSIVA DE DOCUSALUT

Perquè el repositori institucional Docusalut pugui emmagatzemar i distribuir el material dipositat, és 
necessari que qui realitza el 

Acceptant aquesta llicència, vostè, com autor/a o propietari/ària del copyright, cedeix a la Conselleria de 
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, de forma gratuïta i no exclusiva, els drets de reproducció, 

disposició de tercers usuaris del repositori institucional Docusalut, amb els usos permesos i condicions 
establertes en aquesta llicència.

Vostè accepta que la Conselleria pugui, sense alterar el contingut, transformar i/o adaptar el material 
dipositat en Docusalut a qualsevol altre format, en la mesura que resulti necessari, amb fins de preservació 
i accessibili
per tal de realitzar còpies de seguretat i preservar el material per al futur.

Vostè declara que el material dipositat és una obra original de la seva creació i ostenta la titularitat de drets 

manifesta que està actuant també en representació dels altres coautors. En conseqüència, vostè assegura i 
garanteix que el material que diposita en el repositori institucional Docusalut no infringeix cap dret de 
copyrigtht.

del Govern de les Illes Balears es troba lliure de tot tipus de responsabilitat, sigui civil, administrativa o penal 
(inclòs el plagi), i vostè assumeix la responsabilitat front a qualsevol reclamació o demanada per part de 
tercers de manera exclusiva.

Docusalut
alteracions en el material que les expressament permeses per aquesta llicència. Vostè podrà sol·licitar, per 

repositori institucional Docusalut Docusalut podrà retirar el material en supòsits 
suficientment justificats, o en cas de reclamacions de tercers. Vostè serà convenientment notificat/da de 

reclamacions relatives als drets de propietat intel·lectual.
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LLICÈNCIA CREATIVE COMMONS

El document dipositat en el repositori institucional Docusalut es posarà a disposició pública perquè es faci 

seleccionada a continuació:

Marqui amb una X l opció desitjada. Tengui en compte que, si en el documento s indica una llicència Creative 
Commons, aquí la mateixa.

  Reconeixement (CC BY)
Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat 
comercial, així com la creació d'obres derivades, la distribució de les 
quals també està permesa sense cap restricció, única condició 
de qu

  Reconeixement-CompartirIgual (CC BY-SA)
Es permet distribuir, remesclar, adaptar i realitzar obres derivades, 

creacions siguin llicenciades amb la mateixa llicència CC. Permet l'ús 
comercial.

  
Reconeixement-SenseObraDerivada (CC BY-ND)

modificacions ni es generin obres derivades.

  Reconeixement-NoComercial (CC BY-NC)
Es permet distribuir, remesclar, adaptar i generar obres derivades en 
qualsevol mitjà o format, sempre que no se'n faci un ús comercial i es 

.

  Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA)
Es 

creacions siguin llicenciades amb la mateixa llicència CC.

  Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (CC BY-NC-ND)

comercials, i sempre que no es modifiqui o realitzi una obra derivada i 

autor/a accepta la llicència Creative Commons seleccionada p
continuació.
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