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Drets d’autor i citació
per al TFG
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• Qui és considerat autor?

• Atribució de drets: morals i patrimonials

• Llicències creative commons i cessió de drets en el TFG

• Xarxes socials i webs

• Dades personals (publicació, drets d’imatge, entrevistes)

• Imatges i drets

• Plagi

• Dret de cita

Veurem ...

• Cites i bibliografia, perquè citem ?

• Vocabulari: cites, referències i bibliografia

• Com citem: dins el text, nota a peu de plana

• Textos, gràfics, imatges, vídeos

• Referències i Bibliografia

• Estils de citació-CSE

• Citar i gestionar bibliografia amb Mendeley

Drets d’autor

Cites i 

bibliografia

• Bones i males pràctiques

• Publicar en obert

• Gestió del TFG

• Enllaços recomanats

• Guies Innovet

• Conclusions
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Drets d’autor
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Autor

Automàticament ADQUIREIX UNS 

DRETS

Creació 

literària, artística 

o científica

Fotografies

Pel·lícules

Articles

científics, 

difusió

Pàgines web

Llibres

Tesis doctoralsDibuixos

Composicions

musicals
TFG

Qui és autor ?
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Drets morals

Integritat

Paternitat

Divulgació

Modificació

Accés

Retirada

Drets patrimonials o 
d’explotació

Reproducció

Distribució

Comunicació 
pública

Transformació

Transferibles
Intransferibles. 

TFG a 
DDD

Sense  
límit

Vida 
autor

70 anys des de la mort de  
l’autor (si no s’ha 
divulgat)

Qui és autor?Atribució de drets
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Imatge:: Wikimedia Commons / Public domain Imatge:: Wikimedia Commons / Public domain

Imatge:: Boyoungc /  Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Cessió de drets d’explotació

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boyoungc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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Creative Commons: llicències perquè els autors

puguin cedir gratuïtament els drets d’explotació

sobre les seves obres a tercers, seguint els criteris de 

la llei de la propietat intel·lectual. 

http://creativecommons.org/

Imatge:: Wikimedia Commons / Public domain

Vull cedir 

part dels 

meus drets

Imatge::Maymay / Pixabay/ Public domain

Llicències creative commons

http://creativecommons.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://pixabay.com/en/users/maymay-72211/
https://pixabay.com/en/people-girl-mystery-474143/
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BY – Reconeixement. Heu de reconèixer l'autoria de 

manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i 

indicar si heu fet algun canvi.

NC – No comercial. No podeu fer un ús comercial de les 

obres derivades.

SA – Compartir igual.  Si remescleu, transformeu o creeu a 

partir del material, heu de difondre les vostres creacions

amb la mateixa llicència que l'obra original. 

ND – Sense Obra Derivada. No podeu transformar l’obra per

crear una obra derivada.
Imatges:: Creative Commons / CC BY

DRETS CEDITS

TFG a DDD

https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Obres literàries, artístiques o científiques quan venç el

termini de protecció dels drets d’explotació. Com a

regla general, aquests es mantenen fins a 70 anys

després de la mort de l’autor. Després passen al

domini públic i poden ser utilitzades en els nostres

treballs de recerca.

Imatges:: Creative Commons / CC BY

Obres de domini públic

https://creativecommons.org/about/downloads
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Quin ús es pot fer de les captures de pantalla, fragments 

de textos, piulades o imatges de persones procedents de 

les xarxes socials?

Els continguts protegits per drets de propietat intel·lectual existents a 

les xarxes socials s’han de tractar com qualsevol altre contingut 

ubicat en un altre suport (llibres, llocs web ...)

Qui té els drets d’autor dels continguts publicats a les 

xarxes socials? 

En principi la persona que puja continguts a les xarxes socials ha de 

disposar dels corresponents drets i n’és el responsable. La plataforma 

no té responsabilitats a no ser que conegui que es vulneren drets de 

tercers. Consulteu els apartats legals de les webs, on sovint, queden 
especificats els drets reservats i cedits.

Declaració de drets i responsabilitats: 

https://www.facebook.com/legal/terms

Drets d’autor i xarxes socials

https://www.facebook.com/legal/terms
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Qualsevol informació referida a persones físiques 

identificades o identificables:

• Nom i cognoms

• DNI, Passaport, NIU o qualsevol altre document 

identificatiu

• Adreça postal o electrònica

• Edat

• Sexe

• Data de Naixement

• Nacionalitat
• Adreça IP de l’ordinador

• Fotografies

• Veu

• Dades de geolocalització
• Etc...

Dades de caràcter personal
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Dades personals que revelen informació considerada especialment 

sensible i mereixedora d’una protecció reforçada. Tenen especial 

influència en els drets fonamentals, les llibertats públiques de la 

persona i la seva intimitat. Són:

• Dades que revelin la ideologia, afiliació sindical, religió i creences

• Dades que facin referència a l’origen racial, la salut,  l’orientació

sexual o la vida sexual 

• Dades genètiques: dades personals relatives a les característiques 

genètiques heredades o adquirides d'una persona física, que 

proporcionen una informació única sobre la fisiologia o la salut 

d'aquesta persona, obtingudes en particular de l'anàlisi d'una mostra 

biològica

• Dades biomètriques: dades personals obtingudes a partir d'un 

tractament tècnic específic, relatives a les característiques físiques, 

fisiològiques o conductuals d'una persona física, que permeten o 

confirmen la identificació única d'aquesta persona (imatges facials, 

dades dactiloscòpiques, etc.)

Categories especials de dades
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• Per a poder-les publicar (al DDD, web, blogs, xarxes socials...)

CAL SEMPRE el consentiment previ. En el cas de dades de

categories especials, aquest consentiment ha de ser explícit.
L’afectat ha de cedir per escrit els seus drets, especificant per a

què s’utilitzaran les seves dades. El consentiment no pot ser mai

tàcit (“si no dius que no, entenc que sí”).

• En el cas de menors d’edat, d’acord amb la LOPD, el

consentiment el poden donar ells mateixos, sense intervenció

de pares o tutors, a partir dels 14 anys.

En cas de no tenir el permís, en acabar el treball, amb caràcter
general, s’ha de destruir la informació des del moment en què ja

no és necessària per a la finalitat per a la que van ser recollides les

dades.

Més informació: 

Protecció de dades (UAB) 

Reglament General de Protecció de Dades (Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades) 

Publicació de dades

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades-1345668257177.html
http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/
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Si el treball inclou imatges que heu pres a d’altres persones, cal que 

disposeu d’un document de cessió dels drets d’imatge.

Aquest n’és un model:

Font: Blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert. http://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/que-es-un-document-
de-cessio-de-drets-dimatge-i-dexplotacio-denregistrament-de-video-i-fotografia-i-en-quins-casos-cal-fer-ne-us/
Consulta: 16/01/2019

Cessió de drets d’imatge

http://www.uab.cat/doc/cessiodretsimatge
http://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/que-es-un-document-de-cessio-de-drets-dimatge-i-dexplotacio-denregistrament-de-video-i-fotografia-i-en-quins-casos-cal-fer-ne-us/
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Si el treball inclou la reproducció total o parcial d’entrevistes o opinions, 

cal disposar d’un document de cessió dels drets de reproducció.

Aquest n’és un model:

Font: Blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert. http://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/03/07/es-pot-incorporar-
en-un-treball-de-fi-de-grau-la-transcripcio-total-o-parcial-duna-entrevista-que-lautor-del-tfg-ha-hagut-de-portar-
a-terme/ Consulta: 16/01/2019

Reproducció d’entrevistes

http://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/03/07/es-pot-incorporar-en-un-treball-de-fi-de-grau-la-transcripcio-total-o-parcial-duna-entrevista-que-lautor-del-tfg-ha-hagut-de-portar-a-terme/
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Imatge:: sandra_schoen / Pixabay / Public domain

Podem incloure

les imatges que 

vulguem?

I copiar 

fragments de 

text d’una

altra obra?

En l’elaboració del treball

https://pixabay.com/en/users/sandra_schoen-53876/
http://pixabay.com/en/talk-dialogue-comic-balloons-two-341447/
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Incorporació d’imatges: Passos a seguir ...

Fes la 
foto o 
dissenya 
tu 
mateix!!

Utilitza continguts 
d’accés obert  

Utilitza el filtre de la 
cerca avançada de 

Google “drets utilització” 
o ves a Search Creative

Commons

Guia: Recursos 
audiovisuals i 
drets d’autor

Continguts 
protegits

Et cal el PERMÍS DE 
L’AUTOR, per escrit, i 
per un ús en concret. 
En alguns casos, però, 
ens podem acollir al 

DRET DE CITA

Recorda: SEMPRE cal indicar autor i font

http://www.google.cat/advanced_search?hl=ca&fg=1
http://search.creativecommons.org/?lang=es
http://ddd.uab.cat/record/108435
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Exemples d’imatges en domini públic

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADentv
ete1.jpg

https://pixabay.com/en/head-anatomy-dog-sagittal-

section-114077/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADentvete1.jpg
https://pixabay.com/en/head-anatomy-dog-sagittal-section-114077/
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Què és el 

plagi?

Com 

evitar el 

plagi?

Citant qualsevol 

dada, imatge o text

Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per nostres

idees o fragments de text que s'han copiat
d'altres treballs. 

• Hem de respectar 

la paternitat.

• Cal justificar la teva 

pròpia recerca.

Parafrasejant: Explicar amb les teves pròpies 

paraules el què ha dit una altra persona.

Més informació: Citacions i bibliografia 

Recorda: Has signat un document de compromís d’obra original

A la xarxa teniu disponibles programes gratuïts de detecció de plagi.

El plagi

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html


20

És la facultat que es dóna a qualsevol usuari 

per incorporar part d’una obra protegida en 

una de pròpia, de forma limitada, sense haver 

de demanar autorització a l’autor.

Què és el 

dret de 

cita?

Quan 

puc fer 

ús del 

dret de 

cita?

Quan es compleixin aquestes condicions 

simultàniament:
• Amb finalitat docent o investigadora.

• Amb finalitat d’il·lustrar explicacions (anàlisi, 

comentari o judici crític).

• De forma proporcionada (imatges senceres).

• Sobre imatges i textos ja divulgats.
• Citant font i autor del document original.

Dret de cita
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Cites i bibliografia



22

Cites-Bibliografia: Per què citem?

Quan citem:

• Diem d’on hem tret la informació: justifiquem

que no ens hem inventat aquella dada o aquell

fet

• Estem reconeixent el treball previ d’altres autors

• Reforcem els nostres arguments amb l’autoritat

d’altres

• Demostrem que ens hem documentat

• Facilitem que el lector pugui ampliar informació

• Estem evitant cometre un plagi
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Què citem?

Tot allò que no sigui propi i que no pertanyi al

coneixement general.

Exemples:

• Citar la font d’una dada concreta

• Citar la procedència d’una imatge (foto, mapa,

gràfic...)

• Transcriure un paràgraf d’una obra (entre

cometes!) i citar-ne la procedència

• Referenciar investigacions prèvies
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Una mica de vocabulari

• Cita: Referència abreujada entre parèntesi dins el 

text. Cal complementar-la amb la referència 

completa al final del text o peu de pàgina.

• Referència bibliogràfica: Conjunt de dades 

(camps) que permet identificar un document (llibre, 

article, vídeo, imatge ...)

• Bibliografia: Relació completa de les fonts 

(referències que hem citat dins el text). Poden haver 

seccions de bibliografia complementària o per 

tipologies (figures ....). 
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Skyes, JE. (2014). Canine Viral Respiratory Infections. Dins: Canine and Feline Infectious Diseases. JE Skyes ed. Saint

Louis, Elsevier. 15 ,p. 170–181. Disponible a: http://www.sciencedirect.com/science/book/9781437707953

[Consultat el 16 de setembre del 2019]

Citem dins del text...

http://www.sciencedirect.com/science/book/9781437707953
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Albert, L. et.al. (2012). Carcinoma pulmonar primario en

gatos: 10 casos (1998-2011) = Feline primary pulmonary

carcinoma: 10 cases (1998-2011). Clínica Veterinaria de

Pequeños Animales. Vol. 23, n. 4. p. 247-253. Disponible

a: http://ddd.uab.cat/record/130353 [Consultat 16 de

setembre del 2018]

Citem nota a peu de 

plana o final text...

http://ddd.uab.cat/record/130353
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Equilibrio del nitrógeno en un animal sano y un animal en estado crítico

(2016). Dins: Baciero, G. Nutrición en pacientes en estado crítico. Argos, n 

181. p. 181. Disponible a: 

http://argos.portalveterinaria.com/revistasonline/181.html. [Consultat del 

16 de setembre del 2018]

Gràfics

http://argos.portalveterinaria.com/revistasonline/181.html
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Imatges

Three forms of right abomasal displacement

and torsion and tehir manipulative correction

(2005). Dins: Bovine Surgery and Lameness, 

Second Edition. A. David Weaver, Guy; St. 

Jean, Adrian Steiner. p. 112. Disponible a: 

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9

780470751138 [Consultat el 16 de setembre

del 2018].

Cites póster
Cites dins treball

Sota cada imatge:

Figura 1 

Figura 2

Al final del pòster posar un apartat de “Bibliografia”:

References....

1 Mcmanaman , J. L. & Neville, M. C. (2003). 

Mammary physiology and milk secretion. Advanced 

Drug Delivery Reviews, 55, 629-641

Sota cada imatge (cita reduida):

Metabolism of steviol glycosides in humans 
(Carakostas et al., 2008)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470751138
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Font: García San Pedro, María José. (2010). Diseño y validación de un modelo de 

evaluación por competencias en la universidad. (Tesi doctoral). Bellaterra, Cerdanyola 

del Vallès: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada. 

http://hdl.handle.net/10803/5065 [Consultat 04/12/2018]

http://hdl.handle.net/10803/5065
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Font: Universitat Autònoma de Barcelona. “Lynn Margulis - Evolution, from a Gaian perspective“. 

Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=YXWN2qA31TU> [consulta: 16 gener 2019]

https://www.youtube.com/watch?v=YXWN2qA31TU
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Adjuntem 

la llista de referències

o la bibliografia

I al final del text ...
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Llista de referències

Bibliografia

Llista de totes les fonts que s’han citat al llarg del

treball.

Llista de totes les fonts que s’han consultat per

elaborar el treball, tant les que s’han citat com les

que no.
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Llista de referències

Important!

• Cal que les referències siguin prou

completes. Amb tots els camps necessaris

per poder localitzar el document que citem.

• Cal que estiguin ben ordenades.

Normalment per ordre alfabètic del cognom

de l’autor.
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Faye, B. “Camel meat in the world”. dins, Kadim,

I.T. (editor) "Camel meat and meat products".

Wallingford, CABI, 2013, p. 16

http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/2012338

1050

[Consultat el 16 de setembre del 2018]

Llista de 

referències 

http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20123381050
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Bekele Beshah, Wondwossen, Calidad de la carne

de cerdo, efecto de la congelacion y

descongelacion, uso del calentamiento

dielectrico para la descongelacion y la

espectroscopia dielectrica para evaluar la

calidad tecnologica.- Bellaterra : Universitat

Autònoma de Barcelona, 2014.

http://www.tdx.cat/handle/10803/283362.

[Consultat el 16 de setembre del 2019]

Bibliografia

http://www.tdx.cat/handle/10803/283362
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Estils de citació

Les fonts poden ser qualsevol recurs (llibre, article,

capítol de llibre, notícia, pàgina web, cançó,

pel·lícula, tuit), però dins del treball sempre han

d’estar citades de la mateixa manera

Cal escollir un estil

i ser fidel a aquest estil en tot el treball



37

Estils de citació

Quin estil he de triar?

Hi ha molts estils de citació i de fer constar una

referència bibliogràfica. Cada disciplina fa servir

un estil diferent, i a vegades són les mateixes

institucions on es treballa o les mateixes revistes

on es publica les que imposen un estil determinat.

Podeu veure diferents estils a:

Citacions i bibliografia

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
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Estils de citació - CSE

En Ciències de la Vida, sovint es fa servir l’estil de 

citació del CSE (Council Science Editors) 

(autor-date)

http://writing.wisc.edu/Handbook/DocCSE.html

Guia: http://ddd.uab.cat/record/119202

http://writing.wisc.edu/Handbook/DocCSE.html
http://ddd.uab.cat/record/119202
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Com citar?

• De manera manual:

Citacions i bibliografia

• De manera automàtica: fer servir un gestor de

referències bibliogràfiques. Permeten guardar

referències, editar-les, classificar-les, insertar-les en

un text i generar una bibliografia

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
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Mendeley Institucional

www.uab.cat/biblioteques/mendeley

http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley
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Mendeley Institucional – Com crear un 

compte?
www.uab.cat/biblioteques/mendeley

http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley
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Mendeley Institucional – Què és?

Gestor 

bibliogràfic: 
guardar referències, 

gestionar-les i 

generar bibliografies

Xarxa social 

acadèmica: 
crear grups per 

col·laborar amb

altres investigadors

Catàleg col·laboratiu
(referències d’usuaris i PDF 

en obert): descobrir nova 

recerca
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Mendeley Institucional – Inserir una 

citació al text
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Mendeley Institucional – Generar 

una bibliografia
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Mendeley – Formació virtual (CV)

Al llarg d’aquest curs (nova versió) …
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Publicar el TFG on vulgueu mentre en conserveu els drets 

d’explotació.

Fer ús del dret de cita tal i com estipula la llei.

Incloure com annex articles protegits sense verificar si es 

pot fer.

Incloure dades personals. Exemple: el DNI, telèfon o 

correu-e. 

Incloure enllaços a documents o pàgines d’internet.

Sempre que no tingueu coneixement que aquests 

documents o pàgines siguin il·lícits i vulnerin drets de 

tercers. Per exemple, webs de pel·lícules o sèries.

Bones i males pràctiques
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Incloure dades d’empresa sense el consentiment de 

l’empresa. 

Incloure imatges de Google imatges o de les xarxes 

socials sense comprovar si es poden reutilitzar. 

Incloure fotografies que heu fet a persones us han fet 

la cessió dels drets d’imatge.

Incloure fragments d’obres que es troben al domini públic 

sense citar l’autor.

Reproduir sense autorització disposicions legals o 

reglamentàries, resolucions dels òrgans jurisdiccionals o 

actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes 

públics.

La paternitat és un dret moral sense límit temporal

Fer ús de la icona         sense fer una inscripció 

oficial.
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Utilitzar obres d’art plàstiques (pintures, dibuixos, plànols, 

escultures…) o fotografies íntegres per a anàlisi, crítica o 

comentari.

Utilitzar lliurement les obres de domini públic.

Utilitzar fotografies (no artístiques) lliurement passats 25 

anys de la data de realització.

Reproduir les entrevistes (fragments o senceres) que heu 

realitzat si no teniu permís de la persona entrevistada.

Incorporar fotos, dissenys o gràfics que heu elaborat 

sense indicar-ne l’autoria, encara que siguin vostres.

Signar el treball.
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✓Augmenta la visibilitat i per tant, la difusió i 

l’impacte de la producció científica. Augment

de les citacions.

✓ Incrementa les possibilitats d’accedir a articles

d’investigació sense augmentar la inversió.

✓Permet que els autors decideixin quins drets

conserven i quins cedeixen i en quines

condicions.

✓Retorna a la societat la inversió que ha suposat

la investigació.

✓Preserva els resultats a llarg termini.

Publicar en obert: beneficis
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Gestió del TFG

Per a publicar-se al DDD cal

• Acordar condicions amb del treball amb 

el Coordinador TFG

• Lliurar el formulari d’autorització pel DDD a 
Gestió Acadèmica on: 

• Autoritzeu a la UAB a fer 

Comunicació pública amb caràcter 

de no exclusivitat (ddd.uab.cat)
• Defenseu els vostres drets com autors, 

reservant-vos accions legals pel mal 

us que altres puguin fer (no citar-vos, 

fer un us comercial ...)
• Feu constar, si escau, la petició 

d’embargament temporal per 12 o 24 
mesos o un de definitiu al full 

d’autorització, (o posteriorment a 

bib.veterinaria@uab.cat fins el 15 de 

juliol)

TFG – VET Fac Veterinària

mailto:bib.veterinaria@uab.cat
http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/treball-fi-de-grau-1345722045421.html
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Enllaços recomanats

- Propietat intel·lectual i 

drets d’autor

- Guia recursos audiovisuals

i drets d’autor

- Com fer Treballs de Grau

- Pósters TFG VET

http://blogs.uab.cat/dretsautor/
http://ddd.uab.cat/record/108435
http://ddd.uab.cat/record/118913
https://ddd.uab.cat/search?ln=ca&cc=tfg&p=2502445&f=codititulacio
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Accés:: Guia Resolució Prob.  (Només póster)

Accés:: Guia Comunicació esc.or.  (Document i póster)

Accés:: Guia Treball Equip.  (Només póster)

Accés:: Guia Cerca informació.  (Document i póster)

Guies Innovet

https://ddd.uab.cat/record/201430
https://ddd.uab.cat/record/196287
https://ddd.uab.cat/record/201429
https://ddd.uab.cat/record/196288
https://ddd.uab.cat/record/196287
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• Citar correctament qualsevol element que afegiu al 

TFG (justifiquem les fonts del nostre treball i evitem 

incomplir llei Propietat Intel·lectual que protegeix els 

drets d’autor).

• Gestionar els drets d’autor de la informació que 

utilitzeu de forma responsable. Demanar permís a 

l’autor i/o utilitzar el dret de cita de forma 

proporcional.

• Consulteu els apartats legals de les webs, on sovint, 

queden especificats els drets reservats i cedits.

Conclusions
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Gracias!
#bibliotequesUAB

Presentación en el Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD) : 
https://ddd.uab.cat/record/164284

https://ddd.uab.cat/record/164284

