
 
 
Cessió de drets per a la publicació d’obres destinades a l’espai jurídic ICABLOG 
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (recopilació d’articles 
d’actualitat, debat sobre doctrina, opinions jurídiques i llibres digitals). 
 
En/Na _______________________________________ (nom i cognoms), 
col·laborador/a de l’espai ICABLOG, de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(l’ICAB), amb número de DNI ___________. 
 
 
MANIFESTO: 
 

1) Que sóc l’autor/a de l’article/post amb el títol: 
__________________________________________________________, (d’ara 
endavant, obra) desenvolupada com a col·laborador/a de l’espai jurídic 
ICABLOG (recopilació d’articles d’actualitat, debat sobre doctrina, opinions 
jurídiques i llibres digitals a l’ICAB) de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona. 
 

2) Que l’obra és original, no infringeix els drets de propietat intel·lectual ni els 
drets de publicitat, comercials, de propietat industrial o d’altres. Igualment, no 
constitueix una difamació, ni una invasió de la privadesa o de la intimitat, ni 
qualsevol injúria cap a tercers. 

 
3) Que l’obra no infringeix els drets de propietat intel·lectual de tercers, 

responsabilitzant-me davant l’ICAB de qualsevol reclamació que es pugui fer 
en aquest sentit. 

 
4)  Que d’acord amb la legalitat vigent, estic degudament legitimat/ada per 

autoritzar la divulgació de l’obra a l’ICAB, mitjançant el tipus llicència de 
Creative Commons que s’assenyala a continuació: 

 
 Llicència Creative Commons “Reconeixement (by)”: Es permet 

qualsevol explotació de l'obra,  incloent una finalitat comercial, així 
com la creació d'obres derivades, la distribució de les quals també 
està permesa sense cap restricció.  

 
 
I he estat INFORMAT/ADA que: 
 

• L’ICAB es reserva el dret de revocar la divulgació d’una obra, quan ho consideri 
convenient per causes justificades, per exemple, si un tercer fa prevaler 
qualsevol dret sobre tota o una part de l’obra i l’autor/a no pot garantir l’exercici 
pacífic dels drets que ha cedit a l’ICAB. L’autor/a i l’ICAB es comprometen a 
comunicar-se, mútuament, l’existència de qualsevol reclamació d’un tercer 
relacionat amb l’obra. 
 
 
 
 



• L’ICAB únicament posarà l’obra a disposició dels usuaris, en les condicions
establertes en la llicència de difusió indicada per l'autor/a en aquest document,
però no garanteix ni assumeix cap responsabilitat per la forma en què els
tercers facin un ús posterior de l’obra.

• L’ICAB no s’obliga a divulgar totes les obres rebudes. A més, si es detecta
algun error en l’obra, el material podrà ser retornat als autors perquè facin les
modificacions oportunes.

• L’ICAB informa a l’autor/a que el destí principal de l’obra és la publicació en
l’apartat ICABLOG del web Corporatiu i la seva Biblioteca digital. Tanmateix, és
possible, i així ho autoritza l’autor/a expressament, que l’obra facilitada
pugui ser publicada o co-publicada per l’ICAB en format digital o paper i
també com a obra col·lectiva.

SOL·LICITO: 

Que l’obra ________________________________________________________ sigui 
publicada per l’ICAB, conforme les finalitats exposades en aquest document i de 
conformitat amb el drets previstos en la llicència de difusió Creative Commons 
“Reconeixement (by)”, que pot ser consultat/ada en l’enllaç: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca  i per a una vigència igual a la 
dels drets d’autor. 

Signatura (si pot ser electrònica). 

Barcelona, __ de____________ de ____ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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