
PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 
 

ES POT… 

NO ES REQUEREIX AUTORITZACIÓ 

 

 

NO ES POT… 

ES REQUEREIX AUTORITZACIÓ 

 

 

 
 
   LLIBRES 

• Un capítol d'un llibre o fins al 10% del 
contingut 

• Llibre complet en domini públic 

• Llibre complet en accés obert o 
llicencia copyleft, per exemple, 
Creative Commons 

 

 
 
   LLIBRES 

• Llibres complets 

• Partitures musicals 

• Manuals universitaris 

• Compilacions o agrupacions de 
fragments d'obres 

• Més del 10% del contingut d'un llibre 

• Més d'un capítol d'un llibre 
 

 

 
 
 REVISTES 

• Article de revista en paper. Article de 
revista electrònica subscrita per la 
UA sempre que la llicència ho 
permeta 

• Articles de domini públic, en accés 
obert o amb llicència, per exemple, 
Creative Commons 

 

 
 
REVISTES 

• Revistes completes, descàrrega o 
fotocòpia massiva d'articles 

• Penjar directament articles en PDF 
procedents de plataformes editorials 
de revistes o llibres electrònics 
(excepte en el cas que la Universitat 
tinga llicència que així ho permeta) 

 
 

 

 
IMATGES 
ÀUDIOS 
VÍDEOS 

 

• Imatges, àudios i vídeos que estiguen 
en domini públic o sota llicències d'ús, 
com Creative Commons 

• Fotografies fetes per persones en la 
via pública 

 

 
IMATGES 
ÀUDIOS 
VÍDEOS 

 

 

• Compilacions d'obres de caràcter 
plàstic 

• Compilacions de fotografies 

 

 
 
ALTRE TIPUS 

DE 
CONTINGUT 

• Continguts de butlletins oficials com 
DOTZE, BOE, butlletins autonòmics, 
BOUA, etc. 

• Disposicions legals i reglamentàries, 
resolucions d'òrgans jurisdiccionals, 
actes, acords, dictàmens 
d'organismes públics i traduccions 
oficials 

 

 
 
ALTRE TIPUS 

DE 
CONTINGUT 

• Per a continguts disponibles en 
Internet sense llicència Creative 
Commons, haurem de posar-nos en 
contacte amb la persona 
responsable de la pàgina, blog, etc. o 
amb la persona titular dels drets, 
demanar-li permís i informar-lo/-la de 
l'ús que volem fer-ne 

 

• Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre 

la materia (article 32, apartats 3, 4 i 5: actes de reproducció, distribució i comunicació pública).  

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con 

 

• Estem en el context de la universitat, per tant, aquests actes es poden realitzar només amb 

finalitats educatives i d'investigació científica.  

• Respecte als drets d'autor: citar a l'autor o l'autora i la font. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con

