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PROPOSTA D’ACORD PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2/2021 DEL CONSELL DE
GOVERN DE LA UdG RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA NORMATIVA D’ÚS DE LA BIBLIOTECA
DIGITAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Exposició de motius
Atès que el Reglament de la Biblioteca de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió núm. 3/2018 de 26
d’abril de 2018 del Consell de Govern, estableix a l’article 2-a que és funció de la Biblioteca proveir a la comunitat universitària dels recursos bibliogràfics, documentals i d’informació necessaris per a l’activitat docent
i de recerca.
Quan aquests recursos són en format digital i s’hi accedeix per subscripció o compra a proveïdors externs,
conformen el que anomenem biblioteca digital de la Universitat de Girona.
La imparable transició del format paper a l’electrònic i el creixement de la Universitat pel que fa a tipologia
d’investigadors i estructures de recerca, fa necessari regular l’ús i l’accés a la biblioteca digital.
La Comissió de Biblioteca, en la sessió núm. 1/2020 de 26 de novembre de 2020, va informar favorablement
sobre la Normativa d’ús de la biblioteca digital de la Universitat de Girona.
És per això que, a la vista dels antecedents exposats, es proposa ACORDAR:
Únic. Aprovar la Normativa d’ús de la biblioteca digital de la Universitat de Girona d’acord amb el text següent:
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Normativa d’ús de la biblioteca digital de la
Universitat de Girona
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Article 4
També tindran accés a la Biblioteca Digital:
•

El Reglament de la Biblioteca de la Universitat de
Girona, aprovat en Consell de Govern en la sessió núm. 3/2018, de 26 d’abril de 2018, estableix a
l’article 2-a que és funció de la Biblioteca proveir la
comunitat universitària dels recursos bibliogràfics,
documentals i d’informació necessaris per a l’activitat docent i de recerca. Aquests recursos, quan
són en format digital i s’hi accedeix per subscripció
o compra a proveïdors externs, conformen el que
anomenem Biblioteca Digital de la Universitat de
Girona.
Per altra banda, la imparable transició del format
paper a l’electrònic i el creixement de la Universitat
pel que fa a tipologia d’investigadors i estructures
de recerca fa necessari regular l’ús i l’accés a la
Biblioteca Digital.
Per aquest motiu, la Comissió de Biblioteca realitza
la següent proposta de Normativa d’ús i accés a la
Biblioteca Digital de la Universitat de Girona.

Article 1
L’objecte de la present normativa és regular l’accés
i l’ús de la Biblioteca Digital de la Universitat de Girona.

Article 2
La Biblioteca Digital de la UdG està integrada per
revistes, llibres, bases de dades i altres documents
en format electrònic i el seu ús està regulat per unes
llicències que estipulen quines persones hi tenen
accés i els usos permesos.
Tots els recursos d’informació que conformen la Biblioteca Digital es contracten com a eines de recerca i de suport a la docència. No s’admet cap ús amb
ànim de lucre o per realitzar activitats alienes a la
Universitat.

Article 3
L’accés a la Biblioteca Digital és restringit a membres de la comunitat de la Universitat de Girona.

Col·laboradors/ores de docència: Tenen aquesta condició els professionals que desenvolupen
l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic
de la UdG i que col·laboren ocasionalment o
permanentment amb la Universitat de forma
desinteressada mitjançant la realització d’activitats docents, i sense tenir vinculació laboral amb
la Universitat. Els col·laboradors i col·laboradores de docència podran ser de tres tipus:
1. Tutor/a de pràctiques externes.
2. Associat/ada clínic/a.
3. Tutor/a de treballs de final de grau o final de
màster.
4. Director/a o codirector/a de tesis L’accés a la
Biblioteca Digital finalitzarà quan finalitzi l’activitat que porta a la tipificació com a col·laborador/a de docència.

•

Col·laboradors/ores de recerca: Són els professionals que desenvolupen l’activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UdG
i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats
investigadores i sense tenir vinculació laboral amb la Universitat. Els col·laboradors i les
col·laboradores de recerca podran ser dels
tipus: 1) Investigador/a vinculat/ada a la Universitat (IVU) 2) Investigador/a convidat/ada.

L’accés a la Biblioteca Digital finalitzarà quan finalitzi l’activitat que porta a la tipificació com a col·laborador/a de recerca.
La condició de col·laborador/a de recerca comportarà complir les condicions d’ús de la Biblioteca Digital i l’obligació de signar amb la filiació UdG les
publicacions pròpies resultants de la seva recerca
i que aquestes publicacions s’incloguin en el repositori digital de la Universitat de Girona (DUGI).
També haurà d’estar inscrit/a en els registres que la
Universitat habiliti per als investigadors vinculats a
la Universitat o per a investigadors convidats.
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Article 5
L’accés a la Biblioteca Digital comportarà acceptar les condicions generals d’ús dels recursos i les
conseqüències que es derivin de l’incompliment
d’aquestes condicions.
L’accés a la Biblioteca Digital es realitza mitjançant
un nom d’usuari i una contrasenya. Aquestes credencials són individuals, personals i intransferibles.
Les activitats realitzades amb una acreditació determinada es consideren efectuades per la persona
titular, la qual és responsable del seu ús, amb inclusió de l’ús que en pugui fer una tercera persona amb el seu consentiment o per negligència. Les
conseqüències derivades d’un mal ús de les credencials seran responsabilitat única i exclusiva de
la persona titular.
Els usuaris es comprometen a utilitzar els continguts de manera correcta i evitant qualsevol actuació
il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers. En
cas que s’observi qualsevol mena de vulneració de
les condicions d’ús, és obligatori informar-ne la Biblioteca de la UdG.
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Poden sol·licitar la supressió, oposició i limitació del
tractament adreçant-se a la Secretaria General, i
consultar informació complementària sobre la política de protecció de dades de la Universitat a https://
www.udg.edu/ca/protecciodedades

Article 8
L’incompliment de les condicions d’ús recollides en
aquesta Normativa pot comportar l’adopció de les
mesures previstes en el Reglament General de la
Biblioteca:
Reglament General de la Biblioteca de la UdG
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/15456/reglament_biblioUdG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
•

Suspensió de la condició d’usuari per un període d’un mes en cas d’un primer mal ús dels
recursos. Aquesta suspensió ha de ser notificada a la persona infractora per la Direcció de la
Biblioteca.

•

Suspensió de la condició d’usuari per un període de sis mesos en cas d’un segon mal ús dels
recursos. Aquesta suspensió ha de ser proposada per la Direcció de la Biblioteca i aprovada
per la Comissió de la Biblioteca, que la notificarà
a la persona infractora.

•

Suspensió definitiva de la condició d’usuari del
servei en cas de tres mals usos. Aquesta suspensió ha de ser proposada per la Direcció de la
Biblioteca i aprovada per la Comissió de la Biblioteca, que la notificarà a la persona infractora.

Els usuaris també es comprometen a no fer descàrregues massives dels recursos electrònics i a respectar el que determina cadascuna de les llicències
contractades.

Article 6
Tots els recursos de la Biblioteca Digital estan protegits per drets de propietat intel·lectual, que correspon als seus autors o autores o a qui tingui aquests
drets.
Els usuaris només podran fer servir els continguts
per a ús privat personal en l’àmbit de l’aprenentatge,
la docència o la recerca i no podran ser reutilitzats
fora d’aquest àmbit llevat dels casos en què s’indiqui expressament en la llicència d’ús corresponent.

Article 7
Les dades personals dels usuaris seran tractades
per la Universitat de Girona en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat d’oferir els serveis de la Biblioteca Digital. No es comunicaran a
altres persones. Els usuaris poden exercir els drets
d’accés i rectificació adreçant-se a la Biblioteca de
la UdG.

Article 9
La Comissió de Biblioteca, en cas que tingui coneixement de qualsevol activitat relacionada amb usos
indeguts de la Biblioteca Digital, d’acord amb el que
estableixen les llicències d’ús dels recursos, ho posarà en coneixement dels òrgans de govern i de les
autoritats competents perquè es determini l’abast
i la naturalesa de l’actuació als efectes d’exigir, si
escau, les responsabilitats administratives, civils i
penals que corresponguin.

Disposició final
Aquesta Normativa entrarà en vigor l’endemà de la
data de publicació al Butlletí Oficial de la Universitat
de Girona.
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Annex
En aquest annex es recullen les tipologies d’usuaris i els seus drets d’accés.

Dret d’accés

Observacions

Estudiants
Grau

Sí

Docotrat de la UdG

Sí

Màter oficial de la UdG

Sí

Màster propi

Sí

Estudiants de centres adscrits

No

MIR, FIR, IIR i equivalents

No

Inclou màsters i postgraus de
la Fundació UdG

PDI
Professor/a UdG en actiu (catedràtic/a, titular, agregat/ada,
col·laborador/a, lector/a
Professor/a emèrit o honorífic

Sí

Professor/a jubilat/ada

No

Professor/a convidat o visitant

Sí

Professor/a de centre adscrit

No

Col·laborador de docència

Sí

Col·laborador de recerca

Sí

Sí
Sí, en cas que ho demani i que
justifiqui que està fent una recerca vinculada a la UdG
En estades superiors a 1 mes
Sí, en cas que compleixi requisits de col·laborador de docència
Si compleix les condicions establertes en aquest reglament
Si compleix les condicions establertes en aquest reglament
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Dret d’accés

Observacions

PAS
PAS UdG en actiu

Sí

PAS UdG jubilat

No

Altres col·lectius
Alumni de la UdG

No

Estudiants de la UNED i d’altres
universitats

No

Professors/ores de l’ICE no membres de la UdG

No

Estudiants de l’ICE

No

Personal d’empreses amb finalitats lucratives instal·lades al Parc
Científic o altres instal·lacions de
la UdG

No

Alumnes de l’Aula d’Escriptura

No

Alumnes i professors/ores del
seminari diocesà

No

Alumnes d’IES, FP i IOC

No

Persones vinculades a la UdG
(donants, familiars, etc.)

No

Membres de col·legis i altres entitats amb conveni

No

Tutors/ores de pràctiques a les
empreses o FEIP

No

Sí, en cas que ho demanin i
que justifiquin que estan fent
una recerca vinculada a la
UdG
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