
Gestió dels drets d'autor i  
l'accés a la informació a la UAB 

 
 

03 d’abril de 2014 

Lloc: Sala de Juntes // Hora:  13 - 
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Drets autor (marc legal) 

 Llei de Propietat Intel.lectual  (RD 1/1996) 
de 12 d’Abril 

 
 

 Objecte 
 

• Llibres 
• Articles 
• Imatges 
• Audiovisuals 
• Programes informàtics 
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Drets d’autor I 

 Morals 
 

Irrenunciables i inalienables 
 
 Explotació 

 
Poden ser cedits a tercers (editors, 

productors) 
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Drets d’autor II 

 Morals 
 

- Difusió 
 

- Reconeixement i 
paternitat 
 

- Integritat 
 

- Limitació de 
distribució 
 
 
 
 

 
 

 Explotació 
 

- Reproducció 
 

- Distribució 
(venda públic ...) 
 

- Comunicació 
 

- Transformació i 
adaptació 
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Obra de  “Domini Públic” 

 Després  de 1987 
 70 anys de la mort de l’autor o declaració 
 
 Abans de 1987 
80 anys de la mort de l’autor o declaració 

 
 
 
 

 Audiovisuals 50 anys 
 Imatges 25 anys 
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Drets d’autor i Campus Virtual 

Penjar un document 
al CV  
 
 
 

 

Acte de difusió 
pública 
 
 
 
 
 

 
 Sempre cal l’autorització del titular  

dels drets d’explotació 
 

Compte amb “Veterinaria Virtual” és 
cercable a Google Acadèmic ! 

 
 
 
 



7 

Quins documents poden 
 incorporar-se íntegrament a CV ? 

 Docs d’Organismes públics 
 

 Docs amb llicència “Creative 
Commons” 
 

 Obres de Domini Públic 
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Dret de cita 

‘”1.  Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de 
carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o 
juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la 
fuente y el nombre del autor de la obra utilizada. 
Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen 
recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no 
se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá 
amparada por este límite.” Art. 32.1 Dret de Cita – Ley de Propiedad Intelectual 

 
 

 Ambit d’aplicació: Es la facultat que es dona a qualsevol usuari per incorporar 
part d’una obra protegida en una de pròpia, de forma limitada, sense haver de 
demanar al titular autorització. En el moment que demanem autorització al titular 
perd sentit utilitzar el Dret de cita.  
 

 Finalitat: La cita s'ha de fer amb finalitat docent i investigadora i ha de ser 
proporcional a l’objectiu docent que es pretén assolir. 
 

 Requisits: Cal que es compleixi les següents condicions: finalitat sigui fer un 
judici crític ó anàlisi. Què aquest fragment hagi estat divulgat, i que s’indiqui 
correctament la cita de l’autor del document original en format analògic o digital: 
Vegeu estils de citació: http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-
informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html  
 

 Reclamacions: En casos de reclamacions de tercers en relació a materials que 
tractats com a Dret de cita, cada persona individual es responsable de les 
infraccions a les quals pugui ser objecte de demanda per infracció de la normativa 
vigent 
 

 
 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
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Il·lustracions alienes en materials docents 

“2.    No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de 
pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, 
cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial 
perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente. 
No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos 
de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo”. Art. 32.2 Derecho de ilustración en la enseñanza – Ley de Propiedad Intelectual 

 
 Us de material aliè: Podem utilitzar imatges o gràfics per il·lustrar els materials docents o les 

classes, sempre citant l'autoria i sempre que no siguin de manuals o llibres de text 
 

 Si ens acollim al Dret de Cita, la incorporació d’una imatge o gràfic a un document propi no 
opera l'excepció del manual o llibre de text 
 

 Difusió continguts resultants: Podem fer difusió a les aules, campus virtual o repositori 
institucional només si tenim autorització del titular dels drets d'explotació o els continguts es 
troben regulats pel Dret de cita. 
 

 Adaptació d’imatges/taules: En general no és possible transformar, però si incorporar 
(dret de cita) continguts propis en una obra aliena. Per conèixer efectivament si una 
adaptació implica transformació o no cal efectuar la consulta corresponent. 
 

 Quin nombre d’imatges ? : El criteri a tenir en compte per saber el nombre d’ imatges 
alienes acceptables ,serà la ‘quantitat’ o quin és el ‘centre de gravetat’ ,segons el qual l’obra 
incorporada esdevingui l’obra nova en si 

La UAB esta preparant un nou portal que atendrà les consultes sobre  
drets d’autor i propietat intel.lectual que estarà aviat en actiu.  
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Requisits de difusió pública 

 Citar l’autor 
 

 Citar la font 
 

 Respectar la integritat del 
document 
 

 Esmentar fragments o capítols 
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Difusió d’obra pròpia 

a) Publicada (depèn del contracte 
d’explotació amb l’editor) 
 
 

b) No Publicada (Si, però ....) 
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Llicències d’explotació 

a) Obra Publicada  
(Consultar contractes de cessió de drets) 
 

• Sherpa-Romeo (editors 
internacionals) 

• Dulcinea (editors nacionals) 
 
 

b) No Publicada  
 

• Llicències “Creative Commons” 
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Les “Creative Commons” 

http://cat.creativecommons.org/ 

http://cat.creativecommons.org/
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Gestió de documentació pròpia a 
UAB – Regulació I 
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Gestió de documentació pròpia a UAB – 
Regulació II 

http://ddd.uab.cat/record/89641 

http://ddd.uab.cat/record/89641
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Repositori Institucional UAB 

ddd.uab.cat 
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DDD: avantatges 
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DDD: rellevància 
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DDD: projecte en curs i difusió 

Passarel.la    EINA  DDD 
Eina (Entorn d’Introducció Normalitzat d’Activitats de Recerca) 

http://fmstream/media/biblio/DDD/Acces_obert.html  

http://fmstream/media/biblio/DDD/Acces_obert.html
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Fonts 

Dipòsits Digitals/ Cristina Azorín (Servei de Biblioteques UAB) 
http://ddd.uab.cat/record/86361 

DDD: repositori institucional/ Cristina Azorín (Servei de Biblioteques 
UAB) 
http://ddd.uab.cat/record/107028 

Drets d’autor a la universitat (OAID-UAB) 
http://goo.gl/CFba3E 

Propietat intel·lectual i drets d’autor (OAID-UAB) 
http://goo.gl/V4vumG 

Com publicar en accés obert (Servei de Biblioteques UAB) 
http://www.uab.cat/biblioteques/com-publicar/ 

Drets d’autor (Servei de Biblioteques UAB) 
http://goo.gl/8O24AX 

Recursos audiovisuals i drets d’autor (Servei de Biblioteques UAB) 
http://ddd.uab.cat/record/108435  

http://ddd.uab.cat/record/86361
http://ddd.uab.cat/record/107028
http://goo.gl/CFba3E
http://goo.gl/V4vumG
http://www.uab.cat/biblioteques/com-publicar/
http://goo.gl/8O24AX
http://ddd.uab.cat/record/108435


Gràcies! 

  

Vicenç Allué 
 
 

Bib.veterinaria@uab.cat 
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