
 

DECLARACIÓ D’UTILITZACIÓ D’ÚS PÚBLIC 
Reenvieu aquest formulary per correu postal al coordinador/a de la Biblioteca Històrico-
mèdica, prèviament a l’aparició del projecte on es vaja a utilitzar la reproducció. 

 
 

Biblioteca Històrico-mèdica (Universitat de València) 
Palau de Cerveró. Plaça Cisneros, 4 
46003 València (Espanya) 
Tel. (34) 963 926 263     Referència/es de la petició    

 
 

L'autorització per a reproduir documents amb fins públics es concedirà una vegada rebut aquest imprès 
degudament emplenat, sota l'estricte respecte segons les condicions generals indicades en aquest 
document. 

 
És condició inherent a la sol·licitud de reproducció del material de la Biblioteca, que envie un exemplar de 
l’obra en el moment de la seua aparició. 

 

 
Jo, el/la sotasignant    

 

que actua per compte  de      

declare que els documents □ demanats □ ja en la meua possessió 
corresponents a: 

 
Autor:  ____________________________________________________________________  

Títol:  _____________________________________________________________________  

Edició/Any:  ________________________________________________________________  

Fol./Pàg:  __________________________________________________________________  

Signatura:  _________________________________________________________________  

 
Estan destinats a la publicació del següent projecte (marque la/es casella/es corresponent/s al suport 
d’utilització):  

□ Llibres / periòdics □ Tesi universitària publicada □ Internet 

□ Catàleg d’exposició □ TV (multidifusió inclosa) □ Publicitat 

□ Tauler d’exposició □ Productes electrònics □ Articles 

□ Diversos (targeta de felicitació, Terminals interactives (CD-Rom, DVD-Rom), targeta postal, cartell, calendari, etc.) 

□ Congressos 



 

Informació sobre el projecte 

Autor: _________________________________________________________________________________  

Títol:  __________________________________________________________________________________  

Editor:  ________________________________________________________________________________  

Data d’aparició o de difusió (aproximadament): mes  __________________________ any _____________ 

Difusió: Països membres de la Unió Europea □ 

Països no membres de la Unió Europea □ 

Tiratge aproximat (nombre d’exemplars)   _______________________  

 

 

Dades de facturació (Drets de publicació) 

Cognoms i nom / Entitat  __________________________________________________________________  

Adreça  ________________________________________________________________________________  

C.P. i localitat  ___________________________________________________________________________  

Província / Estat  _________________________________________________________________________  

País  __________________________________________________________________________________  

Núm. identificació fiscal ___________________________________________________________________  

 

Condicions generals d’utilització 

1. L’autorització d’ús concedida per la Biblioteca Històrico-mèdica per a l’ús indicat en aquest document 
no cobrirà cap altre ús posterior; en aquest cas serà necessari sol·licitar una nova autorització. 

2. L’autorización es refereix a obres en domini públic, sense perjudici del drets dels autors o dels seus 
hereus, segons la llei de Propietat Intelectual vigent. 

3. Es farà constar la procedència del material utilitzat sota el següent crèdit: 

« Universitat de València. Biblioteca Històrico-mèdica Vicent Peset Llorca » 

 
 

 
 

Llegit i conforme 
 
 
 
 
 
Signatura del sol·licitant______________________  Data  _______ / ____ / _____ 


