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¿Si las fotos son sobre el espacio público o en la clase es diferente? Y es diferente 
también para un sujeto (retrato) o un grupo? 
 
Las fotos de espacios públicos pueden incorporarse sin ningún problema en vuestros 
trabajos. Siempre citando la procedencia (fuente) de donde la habéis encontrado si no 
la hacéis vosotros mismos. 
 
Para poder utilizar públicamente fotos de tipo retrato, individual o de grupo, es 
necesario el consentimiento explícito de las personas que aparecen en la foto y debe 
tenerse en cuenta el derecho de imagen y el derecho al honor. 
Es recomendable utilizar buscadores de fotografías y limitarlas por licencia. Por ejemplo, 
búsqueda avanzada de google. 
 

 
 
  
Si faig jo una foto d'una imatge, d'un quadre o d'una obra que en principi té dret 
d'autor, llavors la puc posar (amb cita de l'autor de la obra etc.)? 
 
Si la imatge esta en un espai públic sí, si es tracta d’una obra que està en un museu cal 
consultar els drets que es permeten.  
 
Si pengem un power point al campus virtual , podem posar el URL d'una imatge, text, 
etc (en comptes de posar la imatge o el text directament al power point)? 
 

https://ddd.uab.cat/record/226059


Els enllaços no estan protegits pels drets d’autor, sempre podeu enllaçar als recursos, 
documents, vídeos, fotografies, textos, etc. Però durant el curs hem vist moltes maneres 
de reutilitzar materials, no tingueu por tampoc de fer servir imatges o textos, el dret a 
cita us empara. 
 
Perquè publicar en una determinada revista pot ser dolent? Perquè potser no respecta 
criteris científics? O hi ha altres motius? 
 
Cal tenir en compte que hi ha revistes que es diuen "depredadores" que utilitzen els 
treballs dels autors per fer benefici propi, pel pagament que cal fer per publicar un 
article però que no segueixen els criteris científics correctes i sobretot no fan revisió per 
parells. https://www.lluiscodina.com/revistas-depredadoras/ 
 
Recomanem les revistes en obert de qualitat pel fet que milloren la vostra visibilitat i 
respecten els vostres drets com autors. 
 
Pel que fa a penjar llibres o capítols de llibre dels que sou autors al Campus Virtual 
tingueu en compte que sovint quan publiqueu, l’editor us demana que signeu un 
document anomenat “Copyright transfer agreement”. Si heu signat aquest document 
gairebé segur que li haureu cedit tots els drets a l’editor amb caràcter d’exclusivitat. Això 
vol dir que no el podeu, ni tan sols, penjar al campus virtual perquè això suposa fer un 
ús del dret d’explotació de comunicació pública que ja no teniu. 
 
Aquest problema no existeix quan publiquem en una revista o en un llibre amb una 
llicència Creative Commons. 
 
Y cuál es la condición de los libros que aparecen en Google Books, por ejemplo? Lo que 
aparece es CC o tendríamos que apelar al derecho de cita? 
 
En Google Books aparecen diferentes tipos de licencias. Normalmente están todos los 
derechos reservados. Recuerda que el derecho de cita debe incorporar texto de forma 
proporcional y siempre citando la fuente original. 
 
Existeix la possibilitat d’embargar una tesis durant un període de temps més llarg? 
 
El dipòsit de les tesis en accés obert està regulat per un reial decret de 2011. Si es vol 
una ampliació del termini d’embargament establert és pot demanar a l’escola de 
Doctorat. Informació a:   
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/tots-els-doctorats-1345664818297.html 
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