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Es consideren recursos audiovisuals aquells amb elements visuals i /o auditius. N’hi ha de diferents tipus: 
imatge (fotografies, dibuixos, mapes, diagrames, etc.), so (música, pronunciació, etc.) i vídeo.  
 
Qualsevol recurs audiovisual que es troba a través d’Internet TÉ DRETS D’AUTOR. Que estigui 
disponible al web no significa que s’hagi abandonat cap dels drets que la llei li reconeix a l’autor de l’obra 
(reproducció, distribució, comunicació pública, etc.). 
 
Per saber més sobre drets d’autor us recomanem que consulteu el web elaborat pel Servei de 
Biblioteques: http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-
autor-1341815622655.html  
 
 

 
 
 

1. Imatges 
 
Com ja hem dit, les imatges que trobeu per Internet tenen drets d’autor i, per tant, es recomana no utilitzar 
en cap cas fotografies de Google Imágenes o altres cercadors similars.   
 
Les opcions que existeixen per poder incloure imatges en els treballs sense risc de vulnerar drets d’autor 
són: 
 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/propietat-intel-lectual-i-drets-d-autor-1341815622655.html
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a) Utilitzar imatges amb drets cedits: actualment hi ha imatges de bona qualitat i lliures de quasi tots 
els drets d’autor. En aquest document trobareu un llistat de repositoris gratuïts d’imatges que us pot 
servir de punt de partida, però a Internet segur que en trobeu molts més. En tot cas heu de tenir 
present que si us interessa una imatge  concreta heu de mirar sempre quina és la seva llicència 
específica. 

 
b) Bancs d’imatges: repositoris de pagament on es poden aconseguir imatges amb una gestió 

correcta dels drets d’autor  i de gran qualitat. Alguns són iStockPhoto, GettyImages, ShutterStock, 
BigStock, Fotolia, etc. 

 
c) Fer vosaltres mateixos les imatges (fotografies, per exemple). 

 
Hi ha molta literatura a Internet sobre aquest tema; us passem un parell d’explicacions força clares: 
 
¿Existen derechos sobre las imágenes de Internet? 
http://www.pabloburgueno.com/2008/06/%C2%BFexisten-derechos-sobre-las-imagenes-de-internet  
 
3 opciones para usar fotografías “legales” en tus presentaciones 
http://www.presentable.es/consejos-practicos/3-opciones-para-usar-fotografias-legales-en-tus-
presentaciones  
 
 

1.1. Repositoris d'imatges 
 
En el cas que trieu l’opció 1 de les esmentades anteriorment, utilitzar imatges amb drets cedits (d’accés 
obert), us oferim a continuació alguns grans repositoris d’imatges. Aquestes fototeques són de consulta 
gratuïta i contenen gran quantitat d’imatges en accés obert que podeu incorporar en els vostres treballs. 
Això sí, cal mirar prèviament la seva llicència d’ús. 
 
 

Banco de imágenes  y sonidos ITE: del Ministerio de Educación, conté imatges, vídeos, sons, 
animacions i il·lustracions amb llicències Creative Commons. 
 http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web  
 
CC Search: find content you can share, use and remix 
http://search.creativecommons.org  
Cercador que ajuda a trobar imatges;  després sempre cal verificar quina és la llicència concreta que 
tenen. 
 
Cepolina: free photo collection. Es pot fer  un ús personal o comercial. 
http://www.cepolina.com/freephoto
 
Everystockphoto: search engine for free photos. Cada fotografia es presenta amb la seva llicència. 
http://www.everystockphoto.com
 
Flickr: permet emmagatzemar, ordenar, buscar, vendre i compartir fotografies en línia. Permet triar 
mida. Hi ha imatges amb llicència CC. Sempre cal comprovar les llicències de cada imatge. 
http://www.flickr.com  
Més informació: FAQ http://www.flickr.com/help/general/#1  
 
Foter: free stock photos. Permet buscar, gestionar i afegir fotografies amb llicència CC disponibles 
en d'altres fonts dins de blogs, fòrums, webs, etc., incorporant també tota la informació relativa a 
l'atribució CC de la fotografia. 
http://foter.com  
 
Foto-Gratis 
http://www.foto-gratis.es
 

http://www.pabloburgueno.com/2008/06/%C2%BFexisten-derechos-sobre-las-imagenes-de-internet
http://www.presentable.es/consejos-practicos/3-opciones-para-usar-fotografias-legales-en-tus-presentaciones
http://www.presentable.es/consejos-practicos/3-opciones-para-usar-fotografias-legales-en-tus-presentaciones
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://search.creativecommons.org/
http://www.cepolina.com/freephoto/faq.html
http://www.cepolina.com/freephoto/
http://www.everystockphoto.com/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/help/general/#1
http://foter.com/
http://www.foto-gratis.es/
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Free Digital Photos: inclou fotos gratuïtes (cal citació) i de pagament. 
http://www.freedigitalphotos.net
 
FreeImages: imatges que permeten el seu ús en projectes, webs  i publicacions sempre que se 
citin. 
http://www.freeimages.co.uk
 
FreeMediaGoo: free photos, textures, digital backgrounds. Es pot fer un ús personal o comercial 
sense necessitat de citació. 
http://www.freemediagoo.com
 
Free Photos Bank: free stock photos. Per a ús no comercial amb citació. 
http://www.freephotosbank.com
 
FreePixels: permet un ús personal i comercial de les imatges, però cal llegir la llicència d’ús, que és 
complicada. 
http://www.freepixels.com
 
FreeRange 
http://freerangestock.com
 
Image*After: large online free photo collection. 
http://www.imageafter.com  
 
Imagebase: free stock photography. Pràcticament permeten qualsevol ús amb les seves imatges. 
http://imagebase.davidniblack.com/main.php
 
InterArtCenter: fotos i clipart amb llicències CC. 
http://interartcenter.net
 
Kavewall: free stock photos, images and textures from Kave wall. 
http://www.kavewall.com/stock  
 
MorgueFile: cal escollir l’opció free photos. 
http://www.morguefile.com  
 
PD Photo: free public domain photo database. 
http://www.pdphoto.org
 
Photo pin: free photos for bloggers & creatives. Busca fotografies amb llicència Creative Commons 
a Flickr. Cal vigilar perquè a la pàgina de resultats primer ofereix imatges patrocinades (normalment 
de pagament). 
http://www.photopin.com  
 
Pixel Perfect Digital: free stock photography with Creative Commons Licensing. Amb llicències CC, 
només demanen citació. 
http://pixelperfectdigital.com
 
Public Domain Photos: large collection of public domain photos and cliparts. 
http://www.public-domain-photos.com
 
Stock Vault: free stock photos & images for personal, educational and non-commercial usage. 
Algunes imatges són de pagament.  
http://www.stockvault.net  
 
Stock.XCHNG: free stock photo site. 
http://www.sxc.hu  
 
Unprofound: our photos for your ideas. Deixen les fotografies per a gairebé qualsevol ús. 

http://www.freedigitalphotos.net/images/terms-and-conditions.php#terms8
http://www.freedigitalphotos.net/
http://www.freeimages.co.uk/terms.htm
http://www.freeimages.co.uk/
http://www.freemediagoo.com/copyright/
http://www.freemediagoo.com/
http://www.freephotosbank.com/
http://www.freepixels.com/terms/
http://www.freepixels.com/
http://freerangestock.com/
http://www.imageafter.com/
http://www.imagebase.net/pages/show/Free
http://imagebase.davidniblack.com/main.php
http://interartcenter.net/
http://www.kavewall.com/stock/
http://www.morguefile.com/
http://www.pdphoto.org/
http://www.photopin.com/
http://pixelperfectdigital.com/
http://www.public-domain-photos.com/
http://www.stockvault.net/
http://www.sxc.hu/
http://www.unprofound.com/faqs/
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http://www.unprofound.com
 
Wikimedia Commons: imatges (animacions, diagrames, dibuixos, mapes, fotografies, etc.), vídeos i 
sons (música, discursos, pronunciació...). De cada recurs en dóna la llicència. 
http://commons.wikimedia.org
 
Wikipedia imatges de domini públic: conté llistes de col·leccions d’imatges de domini públic. Cal 
comprovar les llicències de cada pàgina. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Public_domain_image_resources  
 
Dipòsit Digital de Documents de la UAB: repositori amb la producció científica, docent 
i institucional de la universitat. Aplega una gran diversitat pel que fa a suports, temàtica i 
tipologia de documents: entre ells cartells, fotografies, etc. Cal veure la llicència de cada 
document. 
http://ddd.uab.cat
 
Cartells del Pavelló de la República (UB): es permet la còpia amb finalitat d'estudi o recerca citant 
la font; per a qualsevol altre ús cal demanar autorització: per exemple, per reproduir els cartells: 
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/serveis/. En el cas de tesis doctoral la 
reproducció és gratuïta. 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/pavellorepu

 
 
A més a més, trobareu DIRECTORIS de recursos a d’altres llocs, per exemple: 
 

@enlanubetic: lista de recursos audiovisuales. És un directori molt ampli que recopila seus web on 
trobar imatges i també fotografies, sons, etc. 
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/recursosaudiovisuales.html

 
 

Important! Recordeu que sempre teniu l’opció de demanar permís a l’autor directament explicant 
quin és l’ús que en voleu fer de la imatge. 

 
 
Sobre MATERIAL PUBLICITARI específicament també existeixen recursos interessants: 
 

Advertising collections: de la Duke University. Inclouen  bases de dades d’anuncis de premsa 
amb fotografies, vídeos i sons:  Ad*Access (anuncis d'EUA i Canadà 1911-1955), Emergence of 
Advertising in America: 1850-1920, AdViews (anuncis de televisió d'EUA  1950-1980), etc. Encara 
que cada col·lecció té la seva llicència es poden descarregar per estudi o recerca.   
http://library.duke.edu/digitalcollections/advertising
 
Consume hasta morir: contenen material publicitari (cartells i anuncis de vídeo i àudio) dins 
l’apartat Contranuncios per reflexionar sobre la societat de consum. Projecte de “Ecologistas en 
acción” amb llicència CC dels seus materials. 
http://www.letra.org

 
 

1.2. Cerca inversa: de la imatge a la font 
 
Pot passar que trobeu una fotografia a Internet sense marca d’aigua o cap dada que indiqui qui és el seu 
autor i, per tant, no sabeu quina és la seva llicència per poder-la utilitzar. En aquest cas hi ha l’opció de 
cercar imatges a la inversa, és a dir, utilitzar la imatge com patró de cerca i obtenir com a resultats la seva 
font original. Alguns recursos que us permeten fer aquest tipus de cerca són: 
 

TinEye 
http://www.tineye.com  

http://www.unprofound.com/
http://commons.wikimedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Public_domain_image_resources
http://ddd.uab.cat/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/pavello-republica/serveis/
http://mdc.cbuc.cat/cdm/search/collection/pavellorepu
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/recursosaudiovisuales.html
http://library.duke.edu/digitalcollections/advertising/
http://www.letra.org/
http://www.tineye.com/
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Se li dona una URL d’una imatge o bé es puja un fitxer i el sistema cerca dins la seva base de 
dades, comparant totes les imatges que conté. Quan troba registres amb similituds ens indica on 
està allotjada originàriament aquesta imatge. 
 
Google Imágenes 
http://www.google.com/insidesearch/features/images/searchbyimage.html  
Integrat al seu clàssic sistema de cerca d’imatges inclou la cerca inversa com a TinEye: amb una 
URL o penjant una imatge s’obtenen com a resultat les diferents versions. Serveix per trobar a 
l’autor original de la imatge i també per protegir la pròpia obra sabent si circula per la xarxa de la mà 
d’altres persones. 

 
 

1.3. Mapes 
 
Si les imatges que necessiteu corresponen a mapes o fotografies aèries (tant per il·lustrar com per a 
utilitzar-les de base i afegir la vostra informació) teniu també una sèrie de recursos gratuïts amb què podeu 
comptar: 
 
ÀMBIT DE CATALUNYA:  

Institut Cartogràfic de Catalunya  
http://www.icc.cat   
Mapes i fotografia aèria actual i antiga, a baixa i alta resolució. Es pot utilitzar gratuïtament, sempre 
que no sigui amb finalitat comercial, però cal citar la font. Més informació:  
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacio-ICC/Condicions-d-us  

 
ÀMBIT D’ESPANYA: 

Centro Nacional de Información Geográfica  
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas
Sèries antigues i modernes a alta resolució. Es pot utilitzar gratuïtament, sempre que no sigui amb 
finalitat comercial, però cal citar la font. Més informació:  
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/cambiarMenu.do?destino=presentacion

 
RESTA DEL MÓN: 
Existeixen diversos recursos que recullen mapes i imatges antigues i modernes. Fixeu-vos sempre en les 
indicacions de cada pàgina sobre els drets d’autor. 
 

Perry-Castañeda Library Map Collection  
http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/map_sites.html
Informació sobre drets d’autor: http://www.lib.utexas.edu/maps/faq.html#3.html
 
David Rumsey Map Collection (mapes històrics) 
http://www.davidrumsey.com
Es pot utilitzar gratuïtament, sempre que no sigui amb finalitat comercial. Més informació: 
http://www.davidrumsey.com/about

 
Visible Earth (imatges satèl·lit) 
http://visibleearth.nasa.gov
Es pot utilitzar gratuïtament, sempre que no sigui amb finalitat comercial, però cal citar la font. Més 
informació: http://visibleearth.nasa.gov/useterms.php
 
 

1.4. Imatges obtingudes de recursos subscrits 
 
Si la imatge s’obté d'un recurs electrònic pagat per la UAB cal veure què diu la llicència sobre la seva 
utilització. Podeu consultar les condicions d'ús de revistes electròniques i bases de dades subscrites 
per la Universitat des de la pàgina web: 

http://www.google.com/insidesearch/features/images/searchbyimage.html
http://www.icc.cat/
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geoinformacio-digital/Sobre-la-geoinformacio-ICC/Condicions-d-us
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/cambiarMenu.do?destino=presentacion
http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/map_sites.html
http://www.lib.utexas.edu/maps/faq.html#3.html
http://www.davidrumsey.com/
http://www.davidrumsey.com/about
http://visibleearth.nasa.gov/
http://visibleearth.nasa.gov/useterms.php
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http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1096483230955&pagename=BibUAB%2FPage%2FTempla
tePlanaBibUAB  
 
 

2. Sons i música 
 
Us oferim a continuació alguns llocs web interessants que contenen sons i música: 

 
Archivo sonoro: els registres sonors tenen una llicència CC. 
http://www.archivosonoro.org
 
Banco de imágenes  y sonidos ITE: del Ministerio de Educación, conté imatges, vídeos, sons, 
animacions i il·lustracions amb llicències Creative Commons. 
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web  
 
FindSounds: cercador de sons gratuïts que poden tenir (o no) copyright. 
http://www.findsounds.com
 
FMA: Free Music Archive 
http://freemusicarchive.org
 
Free Loops: la major part són recursos amb llicències CC; s’especifica en cada so. 
http://free-loops.com
 
Free SFX: només demana citació de la font. 
http://www.freesfx.co.uk
 
Free Sound Effects Archive 
http://www.grsites.com/archive/sounds
 
FreeSound: projecte de la UPF sota llicència CC. Cada so inclou la seva llicència específica. 
http://www.freesound.org
 
Legal music for videos 
https://creativecommons.org/legalmusicforvideos
 
Sound Bible 
http://soundbible.com
 
Sound Jay: indica clarament les condicions d’ús.  
http://www.soundjay.com/tos.html
 
Soundtransit:  amb llicència CC. 
http://turbulence.org/soundtransit
 
Wikimedia Commons: imatges (animacions, diagrames, dibuixos, mapes, fotografies, etc.), vídeos i 
sons (música, discursos, pronunciació...). De cada recurs en dóna la llicència. 
http://commons.wikimedia.org
 
Wikimedia commons sounds 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sound
 
Jamendo: cançons cedides pels autors amb llicència CC; cada àlbum inclou la seva llicència específica. 
http://www.jamendo.com
 
Europeana: biblioteca digital de la Unió Europea que inclou arxius de vídeo i so. En principi tot és de 
domini públic i si algun recurs no ho és ho especifica. 
http://www.europeana.eu

http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1096483230955&pagename=BibUAB%2FPage%2FTemplatePlanaBibUAB
http://www.uab.es/servlet/Satellite?c=Page&cid=1096483230955&pagename=BibUAB%2FPage%2FTemplatePlanaBibUAB
http://www.archivosonoro.org/documentos/?Acerca_de_nosotros:Derechos_de_autor
http://www.archivosonoro.org/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://www.findsounds.com/cpolicy.html
http://www.findsounds.com/
http://freemusicarchive.org/
http://free-loops.com/
http://www.freesfx.co.uk/info/eula/
http://www.freesfx.co.uk/
http://www.grsites.com/archive/sounds
http://www.freesound.org/help/faq/#licenses
http://www.freesound.org/
https://creativecommons.org/legalmusicforvideos
http://soundbible.com/
http://www.soundjay.com/tos.html
http://www.soundjay.com/tos.html
http://turbulence.org/soundtransit/search/license.html
http://turbulence.org/soundtransit/
http://commons.wikimedia.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sound
http://www.jamendo.com/es/faq
http://www.jamendo.com/
http://www.europeana.eu/portal/rights/terms-of-use.html
http://www.europeana.eu/
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També trobeu DIRECTORIS de recursos com: 
 

@enlanubetic: lista de recursos audiovisuales.  És un directori molt ampli que recopila seus web on 
trobar sons, imatges, etc. 
http://enlanubetic.blogspot.com.es/2012/09/recursosaudiovisuales.html

 
 
Al final de l’apartat 1.1. Repositoris d’imatges trobareu webs amb MATERIAL PUBLICITARI: anuncis de 
vídeo i àudio, anuncis de premsa amb fotografies i/o cartells. 
 

3. Altres recursos 
 
A més d’imatges i sons, hi ha altres continguts en accés obert als quals podeu accedir si esteu interessats, 
per exemple: 
 

Open.Michigan wiki: Open Content Search 
https://open.umich.edu/wiki/Open_Content_Search  
Llistat de recursos que contenen material amb llicència CC que permeten la seva reutilització, 
respectant els seus termes. Inclou imatges, icones, àudio i música, vídeo, programari, material didàctic, 
llibres, recursos mèdics, etc. 

 
 
 
Si teniu més consultes podeu adreçar-vos a Pregunt@, el servei virtual d’informació de les Biblioteques de 
la UAB: http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edició novembre 2013 
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