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Objectius

• Conèixer els principals conceptes en l’àmbit dels drets d’autor: 
com protegir la vostra obra i com respectar les obres de tercers

• Aprendre què són les llicències Creative Commons, com utilizar-

les i com trobar recursos amb llicències obertes

• Identificar quan es produeix plagi, conèixer les seves 

repercussions ètiques i legals i aprendre estratègies per evitar-lo 

• Donar resposta als dubtes plantejats en el desenvolupament de la 
tasca docent i investigadora
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Agenda

Part 1: Conceptes bàsics de propietat intel·lectual

• L’autor/a i els seus drets

• Què fer amb els drets d’explotació

• Llicències obertes:

• Creative Commons

• Opcions i menció a portada

• Obres de domini públic

• Incorporar imatges o textos d’altres

• Dret de cita i dret a la il·lustració

• Plagi

• Protecció de dades

• Publicació de dades

• Cessió de drets: imatge i entrevista

Drets Deures

Part 2: Taller de resolució de dubtes

• Wuolah i altres plataformes digitals per compartir apunts

• Com actuar

• Altres dubtes plantejats
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Comencem… 

Trobareu aquesta presentació a

ddd.uab.cat/record/250107

https://ddd.uab.cat/record/250107
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1a Part

Conceptes bàsics de propietat intel·lectual

• L’autor/a i els seus drets

• Què fer amb els drets d’explotació

• Llicències obertes:

• Creative Commons

• Opcions i menció a portada

• Obres de domini públic

Drets Deures

• Incorporar imatges o textos d’altres

• Dret de cita i dret a la il·lustració

• Plagi

• Protecció de dades

• Publicació de dades

• Cessió de drets: imatge i entrevista
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Autoria

AUTOR/A
Creació literària, 

artística o científica

Articles
científics o de 

difusió

Llibres

Pàgines
web

Tesis 
doctorals

Fotografies, 
dibuixos

Composicions
musicals

Pel·lícules

Automàticament  

adquireix uns DRETS



7

Atribució de drets

Drets morals

Integritat

Paternitat

Divulgació

Modificació

Accés

Retirada

Drets patrimonials o 
d’explotació

Reproducció

Distribució

Comunicació pública

Transformació

Intransferibles Transferibles
Sense  límit Vida autor 70 anys després mort autor
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Què es pot fer amb els drets d’explotació d’una obra?

➢ Transferir-los a tercers (editorial, congrés...) → pèrdua del control

➢ Mantenir-los incorporant una menció de drets que indica els usos permesos

creativecommons.org

http://creativecommons.org/
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Llicències Creative Commons (CC) 

Indiquen els usos permesos de l’obra a tercers, seguint els criteris de la llei de 

propietat intel·lectual

• 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

6 llicències a partir de la combinació de 4 criteris:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
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• Revistes d'accés obert 

(diamants i daurades)

• Revistes d'editors amb qui s'ha fet 

un acord transformatiu (híbrides)

• Documents no publicats (recursos 

docents, estudis, informes...)

Quan podeu emprar llicències CC?

Copyright de l'editorial: la resta d'articles (copyright transfer agreement)
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Tria de llicència CC
A partir d’un formulari senzill:

També podeu descarregar logos i imatges de les llicències per inserir-les a les 
vostres publicacions

https://creativecommons.org/choose/?lang=ca_CA
https://creativecommons.org/about/downloads/
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Obres de domini públic

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 lliurament

citant autoria i font (legislació espanyola).
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Recursos 
docents

Drets cedits

Llicències CC recomanades a la UAB (en procés de revisió)

No menció de drets = 

Tots els drets reservats

I sempre podeu 

demanar permís

https://ddd.uab.cat/record/129205
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• Indica els usos permesos (menció llicència)

• Protegeix els vostres drets

• Internet recupera a partir de cercadors el PDF

Versions preprint i postprint d'articles: exemple a https://ddd.uab.cat/record/249285

https://ddd.uab.cat/record/217931

IMPORTANT! Feu constar a la portada del document la menció de drets

https://ddd.uab.cat/record/249285
https://ddd.uab.cat/record/217931
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… I ara toca respectar els drets dels altres

En elaboració d’una obra propia: 

recursos docents, comunicacions a 

congressos, estudis, informes… 
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Incorporar imatges o textos d’altres

Feu les vostres fotos o dissenys propis

Si utilitzeu 

continguts protegits... 

Podeu acollir-vos al DRET 

DE CITA

Si no podeu acollir-vos al 

dret de cita...

Cal el PERMÍS de l’autor/a

per escrit i per un ús 

concret

Recordeu: SEMPRE cal indicar autor i font

Empreu el filtre “drets 

utilització” en la cerca 

avançada de Google

Busqueu en cercadors

d’imatges i sons que trobeu a 

la guia Recursos audiovisuals i 

drets d’autor
+ informació d’ajuda (CEDEC)

A les llicències CC l’autor/a indica què es pot fer 

sense demanar-li permís

Utilitzeu continguts d’accés obert 

1

2 3

4

http://www.google.cat/advanced_search?hl=ca&fg=1
http://ddd.uab.cat/record/108435
https://cedec.intef.es/5-mitos-sobre-derechos-de-autor-y-licencias-de-uso/


17

Dret de cita
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.

Es pot fer ús del dret de 

cita quan es compleixin 

aquestes 5 condicions 

simultàniament:

✓ Finalitat docent o investigadora

✓ 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/a del document original
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Dret a la il·lustració en l’ensenyament
Facultat del professorat per reproduir, distribuir o comunicar públicament 

petits fragments d’una obra sense el permís de l’autor/a. Requisits:

✓ Obres ja divulgades

✓ Petits fragments de l’obra (en obres plàstiques –fotografies- es permet ús 

complet)

✓ Objectiu d’il·lustrar l’activitat educativa o d’investigació científica a l’aula

✓ Sense finalitat lucrativa

✓ Exclosa la reproducció de llibres de text o manuals universitaris

✓ Citant font i autor/a de l’obra
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Plagi
Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per nostres idees o fragments de text

que s'han copiat d'altres treballs. 

Com evitar el plagi?

Més informació:
- Citacions i bibliografia - Biblioteques

- Urkund, programa disponible per a les aules Moodle de la UAB - Servei d’Informàtica

- Categoria Plagi - Web de Propietat Intel·lectual i Accés Obert

CITANT qualsevol dada, imatge o text

✓ Hem de respectar la paternitat

✓ Cal justificar la pròpia recerca

PARAFRASEJANT: explicant amb

les vostres pròpies paraules el 

que ha dit una altra persona

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
https://blogs.uab.cat/suportcampus/ca/category/moodle/antiplagi/
https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/plagi/
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www.uab.cat/propietat-intellectual

http://www.uab.cat/propietat-intellectual
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Aspectes ètics i legals del plagi

✓Conseqüència: manca de 

credibilitat de persones i institucions

✓ Pràctica antieducativa: el plagi va 

en contra del mateix interès de la 
persona que el comet

✓Obstacle per a l’avenç de la 

ciència i per al comportament ètic

Ètics Legals

✓ Via civil (Llei de Propietat 

Intel·lectual, articles 138 a 143)

✓ Via penal (Codi Penal, articles 270 a 

272)

✓ Via administrativa (Llei de Serveis de 

la Societat de la Informació, article

8)

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
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Autoplagi
L’autor/a torna a publicar una obra en la seva totalitat o reutilitza parts d’un

text prèviament escrit i el presenta com a nou i original.

Tipus d’autoplagi: publicacions duplicades, redundants, augmentades i/o 

segmentades

Més informació: The ethics of self-plagiarism

Si esteu reutilitzant una obra o part d’una

obra ja publicada es pot estar infringint els

drets d’autor de tercers, ocultar la pròpia

autoria o pretendre que allò s’ha dit per

primera vegada. Cal citar la font original

http://www.ithenticate.com/resources/papers/ethics-of-self-plagiarism
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Protecció de dades
Dades de caràcter personal:

Categories especials de dades: 

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

• Revelen ideologia, afiliació sindical, religió i creences

• Origen racial, salut, orientació sexual o vida sexual

• Genètiques

• Biomètriques

Nom i cognoms, DNI, passaport, NIU, adreça postal o electrònica, edat, 

sexe, data de naixement, nacionalitat, adreça IP de l’ordinador, 

fotografies, veu, dades de geolocalització, etc.
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Publicació de dades

• Per a poder publicar qualsevol dada (al campus virtual, DDD, web, blogs, xarxes socials...) CAL

SEMPRE el consentiment previ. Amb dades de categories especials el 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”).

• Menors d’edat: d’acord amb la LOPD, poden donar ells mateixos el consentiment a partir dels 14

anys, sense intervenció de pares o tutors.

• Dades sotmeses a un procés d'anonimització: no cal disposar del permís de publicació però sí d'un
permís previ de cessió de dades per realitzar la investigació.

• En cas de no tenir 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 qual van ser recollides les

dades.

Més informació:

Protecció de dades (UAB)

Reglament General de Protecció de Dades (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) 

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/proteccio-de-dades-1345668257177.html
https://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/reglament-general-de-proteccio-de-dades/
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Cessió dels drets d’imatge
Per incloure imatges que heu pres a 

d’altres persones cal disposar 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 16/09/2021]

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/
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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Reproducció d’entrevistes
Per incloure 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 16/09/2021]

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
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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2a part

Taller de resolució de dubtes

• Wuolah i altres plataformes digitals per compartir apunts

• Com actuar

• Altres dubtes plantejats
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Wuolah i altres plataformes digitals per 
compartir apunts

Els propietaris de les plataformes cedeixen espais per allotjar i fer

comunicació pública dels apunts i l’usuari registrat és el responsable 

dels continguts pujats a la plataforma. 

Consulteu l’apartat legal!
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https://www.docsity.com/es/pag/terms-and-conditions/
Apartats 4 (Garantías y responsabilidades del usuario para los contenidos 
cargados) i 6 (Eliminar contenidos digitales)web

web

https://help.studocu.com/hc/es/sections/360010059371-Copyright-
Preguntas frecuentes > Copyright

https://wuolah.zendesk.com/hc/es/categories/360002084200--
COPYRIGHT-
Preguntas frecuentes > Copyrightweb

https://www.docsity.com/es/pag/terms-and-conditions/
https://www.wuolah.com/
https://www.studocu.com/ca-es
https://help.studocu.com/hc/es/sections/360010059371-Copyright-
https://wuolah.zendesk.com/hc/es/categories/360002084200--COPYRIGHT-
https://www.wuolah.com/
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Com actuar: prevenció

Bons hàbits a l’hora d’elaborar els materials docents:

1. Mencionant clarament a la portada:

• Autoria: nom ben identificat + filiació institucional. Recomanació: ORCID

• Lloc i data

• Menció de drets: la UAB té els drets d’explotació i recomana CC-BY-NC-SA. 
Indicació:

2. Publicant en accés obert (DDD) on queda visible autoria i data

https://www.uab.cat/web/comunicacio-de-la-recerca/escriure-1345787284800.html
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L'autor/a d'una obra té els drets morals i d'explotació intel·lectual 
sobre la seva obra.

No obstant això, en el cas dels autors assalariats, d'acord amb 

l'article 51 de la Llei de Propietat Intel·lectual es presumeix que els 

drets d'explotació dels autors assalariats han estat cedits en 

exclusiva a l'empresari.

La Llei 6/2001Orgànica d'Universitats (article 80.5) estableix que 

forma part del patrimoni de la Universitat els drets de propietat 

industrial i intel·lectual dels que sigui titular com a conseqüència 

de l'acompliment per part del seu personal de les funcions que li 

són pròpies.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-8930
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515
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En casos de sospita cal:

1. Estudiar i valorar si els documents penjats a la plataforma tenen alçada

creativa i podien ser transformats (no hi ha plagi).

2. Si es considera que els materials docents han estat plagiats, cal que el 

professorat els identifiqui i requereixi a la plataforma la seva retirada.

3. En cas que la plataforma no retiri aquests materials, la UAB emprendrà les 

accions legals oportunes.

Exemple de Wuolah:

https://wuolah.zendesk.com/hc/es/articles/360010058299--C%C3%B3mo-puedo-reportar-un-documento-por-Copyright-

Com actuar: vulneració de drets

https://wuolah.zendesk.com/hc/es/articles/360010058299--C%C3%B3mo-puedo-reportar-un-documento-por-Copyright-
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Com actuar: envers l’alumnat

Fomentant el 

coneixement en matèria

de drets d’autor
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Materials d’ajuda a l’alumnat

Suport als treballs acadèmics

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/suport-als-treballs-academics-1345725516124.html
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Citacions i bibliografia

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html
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Cursos de formació

▪ Fonts d’informació per matèria

▪ Com cercar informació

▪ Eines i recursos per realitzar el treball 

acadèmic

▪ Drets d’autor

▪ WoS, Scopus

▪ Eines i recursos per realitzar el treball 

acadèmic (TFG, TFM o Tesi)

▪ Citacions amb estil ACS, APA, CSE, 

IEEE, MLA o NLM

▪ Mendeley

En 3 idiomes!

https://www.uab.cat/web/que-oferim/cursos-de-formacio-1345708785493.html
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Altres dubtes plantejats

1- Com a professor, fins a quin punt podem fer servir material creat per altres persones 

amb fins docents?  

Depenent de la menció de drets d’aquests materials. Si és un material obert i permet la reutilització 

caldrà fixar-se en els usos permesos de la llicència. Si són tots els drets reservats o no hi ha menció 

de drets, caldrà veure si et pots acollir al dret de cita (5 condicions simultànies). En cas contrari, es 

pot demanar permís per escrit i per a un sol ús al propietari dels drets d’explotació. 

2- I per altra banda, fins a quin punt els alumnes poden fer ús dels nostres apunts? Per 

exemple, penjar a una web els nostres apunts, guions o fins i tot models d'examen. 

Els alumnes han de respectar la menció de drets que tingueu als vostres apunts. Si no tenen menció 

de drets hi ha d’haver l’autoria perquè et puguin citar, si s’acullen al dret de cita. 
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3- Com puc protegir el material docent de creació pròpia per tal que no sigui distribuït amb 

fins lucratius a través de pàgines web que comercialitzen apunts (com per exemple, Wuolah
o Unybook)?  

La llicència CC recomanada per a materials docents és BY-NC-SA que incorpora la finalitat per a usos 

NO lucratius (o sigui, que lucrar-se no és permès). Seguiu les indicacions de les bones pràctiques:
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4- Què haig de fer si detecto que aquest material ha sigut utilitzat de forma fraudulenta pel 

meu alumnat, malgrat que són coneixedors de la declaració responsable que signen en entrar 
en el Campus Virtual? A qui m’haig de dirigir? 
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5- Com puc convèncer els meus companys professors que, per por de veure mercadejat el seu material 

docent, han decidit no posar-lo a disposició del seu alumnat?  

La vulneració de drets pot existir igualment, malgrat no disposar del document en el Campus Virtual: es pot gravar, es poden 

prendre apunts i crear un arxiu digital després, etc. La millor defensa és publicar-los amb una menció de drets, perquè això 

constitueix una prova que pot demostrar l’autoria original. Per exemple: al DDD hi consta la data de creació i es pot fer servir

com a prova en cas de vulneració de drets. 

6- En cas que vulgui que el material docent sigui Open Access, quina és la llicència Creative Commons que 

m’aconselleu?  

La Universitat, com a titular dels drets d’explotació, recomana la llicència CC-BY-NC-SA. 

7- Recomaneu que tot el material penjat al Campus Virtual porti alguna nota o marca d’aigua advertint que 

està sotmès a protecció de la propietat intel·lectual?  

El recurs ha d’incloure la menció de drets amb els usos permesos. Si es posa al principi del document t’assegures que qui el 

consulti l’ha vist segur. La manera d’incloure sovint pot venir determinada pel tipus de recurs: sonor, vídeo, doc, ppt... 
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8- Què haig de fer si vull reproduir una imatge (que està protegida amb copyright) dins del 

material docent que penjo al Campus Virtual de la meva assignatura?  

Això implica fer ús del dret d’explotació de transformació i, per tant, s’ha de demanar permís al titular dels 

drets d’explotació, excepte en el cas de fer ús del dret de cita o del dret a la il·lustració en 

l’ensenyament. 
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9- I si modifico, adapto o canvio l’idioma de les etiquetes d’una imatge (que està protegida amb copyright)? 

Això implica fer ús del dret d’explotació de transformació i, per tant, s’ha de demanar permís al titular dels drets d’explotació. 

10- Què passa quan la plataforma cobra per distribuir una còpia impresa d’una obra de tercers? 

Si no has donat permís i tens la teva obra protegida amb Tots els drets reservats o amb una llicència oberta que inclou el criteri 

NC, es considera que està vulnerant drets. 

11- Puc publicar al Campus Virtual i al DDD els materials que necessito posar a disposició dels alumnes?  

I tant! No obstant, publicar materials al Campus Virtual i al DDD suposa fer ús del dret d’explotació de “Comunicació 

pública”, per tant, cal estar en possessió dels drets d’explotació de les obres o disposar dels permisos corresponents per no

incórrer en la vulneració de drets de tercers.  

En el cas de publicacions de recursos pels quals la UAB paga una subscripció s’ha de proporcionar l’enllaç al document des 

del Campus Virtual (el que no s’ha de fer és penjar l’article sencer). 

12- Qui pot resoldre els meus dubtes sobre propietat intel·lectual a partir d’ara?

Al blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert (http://www.uab.cat/propietat-intellectual) es donen indicacions de què fer 

en determinades situacions (ex. Plagi) i es posaran a l’abast determinats recursos. Aquest blog té més de 200 PMF i si no trobeu 

la informació que necessiteu podeu formular una pregunta. 

http://www.uab.cat/propietat-intellectual
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Política institucional d'accés obert de la Universitat Autònoma de Barcelona (novembre
2021. En revisió)

Política institucional d’accés obert per a les dades de recerca de la Universitat Autònoma 
de Barcelona - 2020 (tenir ORCID, gratuït datasets màxim 25 GB, assignació de DOI...) 

Dipòsit Digital de Documents de la UAB – DDD – repositori institucional

▪ Wikimedia Commons: copyright versus open license, copyright, CC, llicències CC

▪ Pixabay: diamant, or, tracte mans, treball amb pc, carretera, xarxa persones, balança

▪ Free SVG: globe

▪ Pxhere: bombetes portada

Font de les imatges

https://ddd.uab.cat/record/89641
https://ddd.uab.cat/record/222172
https://ddd.uab.cat/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_between_open_license_and_copyright_with_all_rights_reserved.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CC-logo.svg
https://creativecommons.org/about/downloads
https://pixabay.com/es/illustrations/diamante-brillante-joya-noble-caro-1186139/
https://pixabay.com/es/illustrations/bullion-oro-bar-lingote-de-oro-1744773/
https://pixabay.com/es/photos/apret%c3%b3n-de-manos-cooperaci%c3%b3n-3298455/
https://pixabay.com/es/photos/tecnolog%c3%ada-computadora-port%c3%a1til-791029/
https://pixabay.com/es/vectors/la-carretera-viaje-devanado-4376170/
https://pixabay.com/es/vectors/vinculado-conectado-red-equipo-152575/
https://pixabay.com/es/vectors/balanza-justicia-icono-pesar-429201/
https://freesvg.org/simple-globe-icon-vector-clip-art
https://pxhere.com/en/photo/1168766
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Moltes gràcies!

@biblioteques_UAB@bibliotequesUAB Biblioteques UABBiblioteques UAB Pregunt@619681146

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
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