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Avui veurem...
1a PART. Citacions i bibliografia 

• Per què citem?

• Què citem?

• Com citar? Citacions, referències bibliogràfiques, estils de citació i Mendeley

2a PART. Plagi i drets d’autor. Cessió de drets. Publicació del TFG al DDD

• Drets d’autor. Què són i tipus de drets

• Respectar els drets d’autor. Plagi

• Dret de cita

• Llicències Creative Commons. TFG i llicències Creative Commons

• Domini públic 

• Altres drets en el TFG: Dret d’imatge i dades personals

• Bones i males pràctiques en el TFG

• Publicació del TFG
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Per què citem?

PER QUÈ 

CAL CITAR?

Per reconèixer l’autor original de la 
idea i delimitar responsabilitats

Per reforçar els nostres arguments 
amb la investigació i teories d’altres

Per evitar el plagi

Per localitzar les fonts citades (llibres, 
articles, web...). Facilitem que el 
lector pugui ampliar informació

Per donar credibilitat i ser rigorós al 
nostre treball. Diem d’on hem tret la 

informació i demostrem que ens hem 
documentat
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Què citem?

QUÈ CAL 

CITAR?

Citem qualsevol idea o frase que 
NO sigui d’elaboració pròpia

Qualsevol informació que NO
pertanyi al coneixement general

Podem citar: dades, imatges 
(fotos, mapes, gràfics), paràgraf 
d’una obra (entre cometes!!!) 
taules, etc. 
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CITACIÓ EN EL 
TEXT

REFERÈNCIA 
BIBLIOGRÀFICA

BIBLIOGRAFIA 
AL FINAL DEL 
DOCUMENT

Com citar? 
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Com citar? - Citacions
La informació d’una altra obra que usem pel nostre TFG la podem

incorporar al nostre text tot citant-la.

Copiem el text en paràgraf a part amb sagnia i sense cometes

1. Citació no textual o indirecta

La citació reprodueix les idees o conceptes de l’obra però reelaborat

el seu contingut:

✓ Tot resumint-lo

✓ Reformulant-lo amb les nostres paraules

2. Citació textual o directa

Es tracta d’una citació literal on es reprodueixen les paraules exactes

de l’obra

Menys de 40 
paraules

Entre cometes

Més de 40 paraules
Copiem el text en 

paràgraf a part amb
sagnia i sense cometes
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Com citar?
2. Citació textual o directa

Menys de 40 
paraules

Entre 
cometes

Font: Leyva Piña, M. A. (2012). Los controladores del tráfico aéreo y la seguridad
aérea. Cotidiano - Revista de La Realidad Mexicana, (173), 35. 

Més de 40 
paraules

Paràgraf a part
amb sagnia i 

sense cometes
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Com citar? – Dins del text 

Bertsimas, Lulli, and Odoni (2011) presented a model that combines 
accuracy, in terms of ATFM control options, with good mathematical 
structure to efficiently solve large-sized instances of the problem. 

Los mismos controladores opinan que el trabajo requiere de tener y 
fortalecer las capacidades de concentración, toma de decisiones, 
manejo y procesamiento de información en lapsos de tiempo muy cortos 
(Mecalco, 2010).

Furthermore, flights delayed more than 30 minutes from all-causes increased
to 9.8%, while a monthly average of 1.9% of operational cancellation
occurred [1]

-----PEU DE PÀGINA O A FINAL DEL TEXT-----
[1] Central Office for Delay Analysis, “All-causes delay and cancellations to
air transport in Europe,” Tech. Rep. CODA Digest 2016, CDA-2017- 005,
Network Manager, 2017
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PARÈNTESI

ASTERISC O NÚMERO

Font: Xu, Y., Prats, X., & Delahaye, D. (2018). Synchronization of Traffic Flow and Sector 
Opening for Collaborative Demand and Capacity Balancing. 2018 IEEE/AIAA 37th Digital 
Avionics Systems Conference (DASC), 1–10. https://doi.org/10.1109/DASC.2018.8569789

Font: Leyva Piña, M. A. (2012). Los controladores del tráfico aéreo y la seguridad aérea. 
Cotidiano - Revista de La Realidad Mexicana, (173), 35. 

Font: Dal Sasso, V., Djeumou Fomeni, F., Lulli, G., & Zografos, K. G. (2019). Planning 
efficient 4D trajectories in Air Traffic Flow Management. European Journal of 
Operational Research, 276(2), 676–687. https://doi.org/10.1016/J.EJOR.2019.01.039
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Com citar? – Dins del text 

PARÈNTESI   

Font: Dal Sasso, V., Djeumou
Fomeni, F., Lulli, G., & Zografos, K. 
G. (2019). Planning efficient 4D 
trajectories in Air Traffic Flow
Management. European Journal of 
Operational Research, 276(2), 676–
687. 
https://doi.org/10.1016/J.EJOR.2019
.01.039
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Com citar? – Dins del text 

NÚMERO  

Font: Xu, Y., Prats, X., & Delahaye, D. 
(2018). Synchronization of Traffic Flow 
and Sector Opening for Collaborative 
Demand and Capacity Balancing. 
2018 IEEE/AIAA 37th Digital Avionics 
Systems Conference (DASC), 1–10. 
https://doi.org/10.1109/DASC.2018.8569
789
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Com citar? – Format de les citacions 
amb parèntesi

(Mecalco, 2010)

parèntesi any del 

document
autor coma parèntesi
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Com citar? – Format de les citacions

El nom de 

l’autor forma 

part del nostre 

text

Només es posa l’any de l’obra entre parèntesi

Obligatori en citacions literals i es separa mitjançant comes

Quan una obra te 2 autors, s’han d’incloure tots dos 

(cognoms) separats per la conjunció “i”(en llengua del TFG)

Bertsimas, Lulli, and Odoni (2011) presented a model that combines 

accuracy, in terms of ATFM control options, with good mathematical 
structure to efficiently solve large-sized instances of the problem. 

A la citació es 

poden afegir

altres dades

com la pàgina

Los mismos controladores opinan que el trabajo requiere de tener y 
fortalecer las capacidades de concentración, toma de decisiones, 
manejo y procesamiento de información en lapsos de tiempo muy 
cortos (Mecalco, 2010, p. 43) 

Si l’obra té 2 

autors
In this paper, we present a 4D mathematical model for the ATFM 
planning phase that includes preferences and priorities. In an ideal 
situation, a preferred trajectory is the trajectory built by the Flight 
Management System according to the business objectives of the 
flight operator (Torres & Delpome, 2012)
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Com citar? – Format de les citacions

Si citem més d’una referència s’inclouen totes al mateix 

parèntesi

Es separen mitjançant comes
Otro científico ha demostrado a lo largo de los años (Pérez, 1970, 
1976, 1980)

La primera vegada se citen separats per coma i la 

conjunció “i” (en la llengua del TFG) i les vegades 

posteriors el cognom del primer autor i la fórmula “et al.”Si l’obra té més 

de 2, 3, 4 o 

cinc autors
The objective of UDPP is to provide airlines with the flexibility to re-
arrange their flights (Pilon, Ruiz, Bujor, Cook, & Castelli, 2016)
The interested reader may refer to Guichard (2017) and Pilon et al. 
(2016) for further details

Més d’una

referència a la 

mateixa citació

To compare the computational performances of the two 
neighbourhood structures and to assess the quality of the solutions with 
reference to the Pareto frontier, we use metrics indicators specifically 

designed for multi-objective optimization (Durillou, Nebro, 2011, 
Hamdy, Nguyen, Hensen, 2016, Ishibuchi, Masuda, Tanigaki, Nojima, 
2015, Veldhuizen, Lamont, 2000). 

Vàries citacions

del mateix

autor

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/neighborhood-structure
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221719300748?via%3Dihub#bib0009
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221719300748?via%3Dihub#bib0012
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221719300748?via%3Dihub#bib0013
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221719300748?via%3Dihub#bib0023
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Com citar? – Format de les citacions

Es fa servir la fórmula següent:

El títol es posa en cursiva amb l’any
Obres 

anònimes (La vida de Lazarillo de Tormes, 1914)

Citació d’una

cita

Una definición para este autor sería “una inteligencia implica la 
habilidad necesaria para poder resolver problemas o para elaborar
productos que son importantes en un context cultural o en una
comunidad determinada y para ello movilizamos diferentes
habilidades o capacidades mentales que denominamos inteligencia” 
(Gardner, 1983, citado por Cabero, 2006, p. 14)
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Com citar? 

REFERÈNCIES 

BIBLIOGRÀFIQUES

Una citació 

dins d’un 

text...

... es 

desenvolupa 

en una 

referència 

bibliogràfica 

Los mismos controladores opinan que el trabajo 

requiere de tener y fortalecer las capacidades de 

concentración, toma de decisiones, manejo y 

procesamiento de información en lapsos de tiempo 

muy cortos (Mecalco, 2010).

Mecalco López, M. (2010). La identidad 

organizacional desde las representaciones narrativas 

de los actores: el caso de los controladores de tráfico 

aéreo. Tesis de Doctorado en Estudios 

Organizacionales. México: División de Ciencias 

Sociales y Humanidades-uam Iztapalapa
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Com citar? – Elements de  les referències

Utrilla Navarro, L. (2000). Descubrir el

transporte aéreo. Madrid: Aeropuertos

Españoles y Navegación Aérea.

Autor Any d’edició Títol

Suport de la 

publicació
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Com citar? – Elements de  les referències

Autor Any d’edició Títol

Suport de la 

publicació

Goetz, A. R. (2002). “Deregulation, 

competition, and anti-trust implications in 

the US airline industry”. Journal of Transport 

Geography, núm. 10, pp. 1-19.

Dades 

identificació
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Com citar? – Localització de les 
referències

a peu de pàgina, per 

ampliar la informació 

...i obligatòriament 

dins la bibliografia 

situada al final del 

treball

BIBLIOGRAFIA O LLISTA DE 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

T

E

X

T

P

E

U

Llista ordenada alfabèticament de referències 
bibliogràfiques de tots els documents que es 

citen al llarg del treball
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Com citar? – A final del text

Font: Xu, Y., Prats, X., & Delahaye, D. (2018). Synchronization of Traffic 
Flow and Sector Opening for Collaborative Demand and Capacity 
Balancing. 2018 IEEE/AIAA 37th Digital Avionics Systems Conference 
(DASC), 1–10. https://doi.org/10.1109/DASC.2018.8569789
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Com citar? – A final del text

Font: Dal Sasso, V., Djeumou Fomeni, F., Lulli, G., & Zografos, K. 
G. (2019). Planning efficient 4D trajectories in Air Traffic Flow
Management. European Journal of Operational Research, 
276(2), 676–687. https://doi.org/10.1016/J.EJOR.2019.01.039
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Com citar? – 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
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Com citar? – Estils de citació

• Hi ha molts estils de citació i de fer constar una 

referència bibliogràfica

• Triarem un estil o un altre en funció de la nostra 

àrea d'estudi i del destí del nostre treball amb 

l’assessorament del tutor del TFG.

• Podeu veure diferents estils a: Citacions i 

bibliografia

Quin estil triar? 

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
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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, inserir-les en 

un text i generar la bibliografia 

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
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Com citar? – Mendeley

https://www.uab.cat/biblioteques/mendeley

https://www.uab.cat/biblioteques/mendeley
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Mendeley – Crear un compte
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Mendeley – Inserir una citació
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Mendeley – Generar la bibliografia

Seleccionar l’estil 

de citació
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Drets d’autor – Què són? 

Automàticament ADQUIREIX UNS DRETS
Consultar una obra lliurement per Internet NO implica 

l’absència de dretsFont: Freepik

Creació literària, artística 

o científica

http://www.freepik.com/
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Drets d’autor – Tipus de drets

DRETS MORALS

Integritat

Paternitat

DRETS PATRIMONIALS 
O D’EXPLOTACIÓ

Reproducció: 
copies. Límits: copia 
privada, per recerca

Distribució de 
còpies (venda, lloguer

o préstec)

Comunicació
accés a l’obra sense

distribució d’exemplars

Transformació

Modificar adquirint la titularitat
de l’obra derivada

Intransferibles
Sense límit termporal

Transferibles
70 anys des de la mort de 

l’autor

TFG al

Ex. Els pots transferir a d’altres 
per a distribuir, traduir o 
reproduir el teu TFG
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Drets d’autor – Respectar els drets

• Puc posar un 

fragment de text

d'una altra obra?

• Puc incloure una 

imatge?

• Puc posar una 

captura de 

pantalla? 

• I una piulada?

Autor: Dooder / Font: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-hombre-dudando_987207.htm
http://www.freepik.com/
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Drets d’autor – Respectar els drets vs
Plagi

• Quan elaboris el TFG has de respectar els drets

d’autor

• COPIAR una obra (imatge, fotografia, notícia, 

tuit…) o un fragment de text d’un treball ja 

publicat sense citar-lo és PLAGI
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Drets d’autor – Plagi

Com evitar el plagi?

Parafrasejant: explicant amb les 
teves pròpies paraules el què 

ha dit una altra persona 

Citant qualsevol dada, imatge 
o text que no sigui propis

• Per llei hem de respectar la 

paternitat

• Per justificar la teva pròpia 
recerca
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Drets d’autor – Dret de cita

Si utilitzes continguts protegits... pots acollir-te al 

DRET DE CITA

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

Quan es compleixin aquestes condicions simultàniament:

• Amb finalitat docent o investigadora (elaborar el TFG)

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

comentari o judici crític)

• De forma proporcionada: són un complement del teu

treball (imatges senceres)

• Sobre imatges i textos ja divulgats

• Citant font i autor del document original

Excepció al dret de cita: Press clipping (reculls de premsa)

Quan puc fer ús del dret de cita? 
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Drets d’autor – Dret de cita

Et cal el PERMÍS DE L’AUTOR, per 

escrit, i per un ús en concret

I si no compleixo les condicions?

Font: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm
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Opció 1 - Fes 
les teves 

pròpies fotos 
o dissenys

Opció 2 – Utilitza 
continguts 

d’accés obert

Utilitza el filtre “drets 
utilització” de la cerca 
avançada de Google

Busca als cercadors 
d’imatges i sons que 

trobaràs a la guia 
Recursos audiovisuals i 

drets d’autor

Opció 3 –
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

Drets d’autor – Imatges, fotografies...
Qualsevol recurs audiovisual que es troba a Internet té DRETS D’AUTOR

Que estigui disponible al web NO significa que no tingui els drets que la llei li 
reconeix a l’autor de l’obra (reproducció, distribució, comunicació pública, etc.)

A les llicències CC l’autor indica QUÈ es pot fer amb el material sense demanar-li permís

Què puc incorporar al meu TFG?

Font: Freepik

https://www.google.cat/advanced_search?hl=ca&fg=1
https://ddd.uab.cat/record/108435
https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm
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Drets d’autor – Xarxes socials

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

disposar els 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

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? 
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Drets d’autor – Llicències CC
Creative Commons: llicències perquè els autors puguin cedir

gratuïtament a tercers els drets sobre les seves obres, seguint els criteris de 

la llei de la propietat intel·lectual.

Els autors decideixen QUÈ permeten fer amb la seva obra

BY – RECONEIXEMENT
Heu de reconèixer l’autoria 

de manera apropiada, 

proporcionar un enllaç a la 

llicència i indicar is heu fet 

algun canvi

BY – 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
Si remescleu, transformeu o 

creeu a partir del material, 

no podeu difondre el 

material modificat

Més informació a cat.creativecommons.org

http://cat.creativecommons.org/
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Drets d’autor – Llicències CC
Tipus de llicències

https://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/quins-tipus-de-llicencies-creative-commons-hi-ha/
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Drets d’autor – El TFG i llicències CC al 
DDD

Llicència CC-By-Sa (Reconeixement no 

comercial - Compartir igual

Quina llicència ha de tenir el meu TFG quan el 

dipositi al DDD?

Llicències Creative Commons recomanades a la UAB

https://ddd.uab.cat/record/129205
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Drets d’autor – Domini públic

JA NO CALDRÀ 

DEMANAR PERMÍS!!!

• Situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques 

quan venç el termini de protecció dels drets d’explotació

• Aquests es mantenen fins a 70 anys després de la mort de l’autor

• Després passen al domini públic i poden ser utilitzades totalment o 

parcial en els nostres treballs de recerca

Autor: rawpixel.com / Font: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-icono-candado_2606490.htm
http://www.freepik.com/
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Altres drets en el TFG – Dret d’imatge 
Si el TFG ha d’incloure fotografies, vídeos, etc. on apareguin persones, 

cal que hagin signat un document de cessió dels drets d’imatge

MODEL DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I D’EXPLOTACIÓ D’ENREGISTRAMENT DE VÍDEO I FOTOGRAFIA

Jo, [nom sencer de la persona que serà fotografiada i/o enregistrada]
Amb DNI [de la persona que serà fotografia i/o enregistrada]

Faig constar:
Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per [nom sencer de l’alumne] que tingui com a 
l’elaboració del seu Treball Fi de Grau  i, conseqüentment, reconec que l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor, prestigi, 
ni constitueix cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar-se d’aquests enregistraments, cedeixo a [nom sencer i 
DNI de l’alumne], tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per 
tot el mon i per tot el temps de la seva durada.

Que conec que l’esmentat Treball Fi de Grau és susceptible de fer-se’n comunicació pública a través del Dipòsit Digital de Documents de 
la UAB (DDD) per la qual cosa, signo aquest document de conformitat amb allò establert al  Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a 
la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) reconeixent que he estat degudament informat per part de la UAB que puc exercir els meus 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte de les meves dades enviant un escrit, 
acompanyant una fotocòpia del DNI, dirigida a la Secretaria General, Edifici Rectorat, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

I perquè així consti signo la present,

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), [dia, mes i any]

www.uab.cat/doc/cessiodretsimatge

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjg69qfvejhAhVECxoKHb3_C2QQFjABegQIARAC&url=http://www.uab.cat/doc/cessiodretsimatge&usg=AOvVaw0DlwW5KZDi5DFT9-9oScby
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Altres drets en el TFG – Dades  personals

Per poder incorporar dades de caràcter personal al TFG cal el 

CONSENTIMENT previ l’usuari o usuaris implicats

CATEGORIES ESPECIALS DE DADESDADES PERSONALS

Són dades personals que rebel·len informació 
considerada especialment sensible i 
mereixedora d’una protecció reforçada:

• Origen ètnic o racial
• Opinions polítiques
• Conviccions religioses o filosòfiques
• Afiliació sindical
• Dades genètiques
• Dades biomètriques
• Dades de salut
• Vida sexual
• Orientació sexual

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
• Característiques físiques
• Dades de geolocalització
• etc…
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Altres drets en el TFG – Dades  personals

• Si cal incloure dades personals, heu d’anonimitzar.

• En el cas de les categories especials de dades el 

consentiment ha de ser sempre explícit. Per tant, haureu 

de recollir aquest consentiment de manera que pugueu 

demostrar, si cal, haver-lo obtingut.

• Si no es té el consentiment, la publicació dels treballs 

implicaria una cessió de dades sense el consentiment. 

Constitueix una infracció molt greu, castigada amb una 
multa de fins 600.000 euros.

• En acabar el treball, s’ha de destruir la informació des del 

moment en què les dades ja no són necessàries per a la finalitat

per a la que van ser recollides.
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Resum – Bones i males pràctiques

Si sóc coautor d’un TFG publicar-lo sense l’acord 

de l’altre autor

Incloure com annex articles protegits

Incloure dades personals. Exemple: DNI, telèfon 

o correu-e

Incloure fragments d’obres que es troben al 

domini públic sense citar l’autor
La paternitat és un dret moral sense límit temporal

Incloure dades d’empresa
Per a dades protegides d’empresa cal el consentiment 
exprés de l’empresa

Incloure imatges de google imatges o de les 

xarxes socials
No sense comprovar si es poden reutilitzar. Internet no 
és sinònim de “no drets”

Reproduir les entrevistes (fragments o senceres) 

que he realitzat 
Caldria prèviament sol·licitar el permís

Incorporar fotos, dissenys o gràfics que he 

elaborat sense indicar-ne l’autoria

Signar el treball 

 Publicar el meu TFG on vulgui mentre conservi els 

drets d’explotació

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

 Incloure enllaços a documents o pàgines 

d’Internet 
Sempre que no tinguem coneixement que aquests 
documents o pàgines siguin  il·lícites i vulnerin drets de 
tercers. Compte! Amb les webs de pel·lícules o sèries

 Reproduir sense autorització disposicions legals o 

reglamentàries, resolucions dels òrgans 

jurisdiccionals o actes, acords, deliberacions i 

dictàmens dels organismes públics 

 Incloure fotografies que he fet a persones si 

m’han fet la cessió dels drets d’imatge 
A l’annex hi posarem el model utilitzat però no les 
autoritzacions amb les dades

 Fes ús de la icona © sense fer una inscripció oficial 

 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 meres fotografies (no artístiques) passats 

25 anys de la data de realització
Autor: Smashicons / Font: Flaticon

https://www.flaticon.com/free-icon/error_148766#term=cross&page=1&position=1
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Publicació del TFG 
Junt amb el TFG, cal lliurar el formulari d’autorització on: 

• Autoritzeu a la UAB a fer Comunicació pública amb 

caràcter de no exclusivitat

• Us comprometeu a no vulnerar cap dret de tercers

• Accepteu la publicació amb llicències CC

https://www.uab.cat/doc/autoritzaciounica
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