
 
  

Declaración  do/a  autor/a da tese de doutoramento para o depósito no Repositorio Institucional da 
UDC (RUC) 
______________________________________________________, con DNI/Pasaporte 
nº_________________, enderezo  electrónico  ________________________________, e domicilio en 
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________autor/a da tese de doutoramento 
denominada 
“_____________________________________________________________________________” (desde 
agora, a “TESE”),  
 
Declaro: 
 
PRIMEIRO.- Que, en condición de autor da tese, correspóndenme de forma exclusiva os dereitos de 
propiedade intelectual sobre os seus contidos e que esta obra é orixinal e non infrinxe ningún dereito de 
terceiros, sexa a propiedade industrial, a propiedade intelectual, o segredo comercial ou calquera outro. 
 
SEGUNDO.- Que teño constancia de que o Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo  que se regulan 
as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 14 que: 
 

• Unha vez aprobada a tese, a universidade ocuparase do seu arquivo en formato electrónico 
aberto nun repositorio institucional  

• En circunstancias excepcionais determinadas pola comisión académica do programa, como 
poden ser, entre outras, a participación de empresas no programa o Escola, a existencia de 
convenios de confidencialidade con empresas ou a xeración de patentes sobre o contido da 
teses, as universidades establecerán procedementos que aseguren a non publicidade destes 
aspectos. 

 
TERCEIRO.- Que teño coñecemento de que Universidade da Coruña, para cumprir esta obriga legal,  no 
seu Regulamento de Estudos de Doutoramento, que entrou en vigor o 11 de febreiro de 2012,  establece 
que: 

• A UDC ocuparase do arquivo en formato aberto no seu repositorio institucional (RUC). 
• En circunstancias excepcionais, determinadas pola Comisión Académica do Programa ou polo 

Consello de Goberno, logo da solicitude do doutorando/a e do director/a, poderá autorizarse 
unha publicación resumida para a protección de resultados suxeitos a claúsulas de 
confidencialidade ou patente. 

 
CUARTO.- Que como titular dos dereitos desexo que a miña tese publique no RUC con esta licenza:  
 
 [ ] Todos os dereitos reservados (se autoriza a súa  difusión no RUC) 
 
 Ou opcionalmente  con Algúns dereitos reservados  baixo unha licenza Creative Commons 

 
[ ] Licenza CC – Recoñecemento (by) 
[ ] Licenza CC – Recoñecemento-Noncomercial (by-nc) 
[ ] Licenza CC – Recoñecemento-Noncomercial-CompartirIgual (by-nc-sa) 
[ ] Licenza CC – Recoñecemento-Noncomercial-SinObraDerivada(by-nc-nd) 
[ ] Licenza CC – Recoñecemento-CompartirIgual (by-sa) 
[ ] Licenza CC – Recoñecemento- SinObraDerivada(by-nd) 

 
E para que quede constancia asino o presente documento no lugar e na data que a seguir se indican. 
 

 

_________________________________, _____ de ______________ de 20___ 
   


