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Introducció 
 
En relació amb els drets d’explotació de les obres, es poden donar tres tipus de situacions:  
 
 
 
 
 
 
• Tots els drets reservats: l’autor/a manté en exclusiva els drets d’explotació de la seva obra en 

qualsevol forma. Aquests drets comprenen la reproducció, la distribució, la comunicació 
pública i la transformació de l’obra, que no es podran realitzar sense la seva autorització, 
menys en els casos previstos en la llei. 
 
⋅ L’obra pot incloure o no una expressió del tipus «tots els drets reservats». Si no s’indica 

res, per omissió, automàticament cal entendre que l’obra té igualment tots els drets 
reservats. 

⋅ L’obra pot incloure o no la menció de les persones o organismes que ostenten aquests 
drets, amb una expressió del tipus «© American Chemical Society» (per exemple). 
Aquests són els anomenats titulars dels drets. 

⋅ L’obra pot ser d’accés restringit o d’accés lliure a Internet. És a dir, cal tenir present el fet 
que localitzar una obra difosa gratuïtament a Internet no significa que aquesta no tingui 
tots els drets reservats. 

 
• Les obres amb alguns drets reservats són les obres que es poden reutilitzar més enllà del que 

estableix la llei de propietat intel·lectual vigent aplicable, perquè els autors així ho autoritzen 
mitjançant les anomenades llicències per a continguts oberts o per a la lliure difusió, com 
per exemple les llicències Creative Commons o les de GNU.  Aquest tipus d'obres també 
poden indicar qui és el titular dels drets mitjançant el símbol © seguit del nom de l’autor/a o 
el titular, al costat d’una d’aquestes llicències. 

 
• Entenem per domini públic la situació en què es troben les obres lliures de drets d’explotació 

o copyright. A aquesta situació es pot arribar o bé un cop transcorregut el període de 
protecció —actualment tota la vida de l’autor més els setanta anys posteriors a la seva 
defunció— o bé des de l’origen quan es tracta d’obres no protegides com és el cas de les lleis 
o les sentències dels òrgans jurisdiccionals, per exemple. El termini de protecció pot variar 
segons la jurisdicció, és per això que una obra es pot trobar en el domini públic en un país i 
estar protegida en un altre. Cal indicar que a l’Estat espanyol les obres dels autors morts 
abans del desembre de 1987 estan protegides fins a vuitanta anys després de la seva 
defunció. 

 
Vegeu l’annex 2. Exemples 
 

• Obres amb tots els drets reservats  
• Obres amb alguns drets reservats 
• Obres en domini públic 

http://cat.creativecommons.org/
http://www.gnu.org/licenses/licenses.ca.html#GPL
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Més informació 
 
 Web del CRAI > Ajuda > Preguntes més freqüents > Drets d’autor: 

http://www.bib.ub.edu/en/help/pmf/drets-autor/ 
 UBTV. Vídeos sobre coneixement obert 

http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_cerca_av.cgi?AUNCSERIE=44  

Què podem citar o incloure en el nostre treball? 
 
 Puc incloure un text procedent d’un article, llibre o pàgina web?  

 
• En el cas que l’obra estigui en domini públic o amb una llicència que ho permeti, 

podem fer-ho, sempre que se’n citi la referència bibliogràfica com correspongui. 
 

• En el cas que es tracti d’una obra amb tots els drets reservats: 
Sí, sempre que: 
― es tracti d’un fragment de l’obra, 
― incloguem aquest fragment per tal de comentar-lo, analitzar-lo i/o 

contrastar-lo amb les nostres pròpies explicacions i arguments, 
― i se’n citi la referència bibliogràfica com correspongui. 
 

 Puc incloure una figura, taula o imatge procedent d’un article, llibre o pàgina web? 
 

• En el cas que l’obra estigui en domini públic o amb una llicència que ho permeti, 
podem fer-ho, sempre que se’n citi la referència bibliogràfica com correspongui. 
 

• En el cas que es tracti d’una obra amb tots els drets reservats: 
Sí, sempre que: 
― incloguem la figura, taula o imatge per tal de comentar-la, analitzar-la i/o 

contrastar-la amb les nostres pròpies explicacions i arguments, 
― i se’n citi la referència bibliogràfica com correspongui (el peu de la figura ha 

d’indicar —a més del títol de la figura— la citació o referència bibliogràfica). 
 

NOTA: per tant, si el que volem és incloure una imatge tan sols per il·lustrar els 
nostres arguments, cal cercar-ne una que sigui de domini públic o amb una 
llicència que ho permeti. Vegeu l’annex 3 d’aquest document i també el 
document Setmana de l’accés obert 2013. Recull de recursos per localitzar 
documents en accés obert o accés públic http://hdl.handle.net/2445/47125. 

 

http://www.bib.ub.edu/en/help/pmf/drets-autor/
http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_cerca_av.cgi?AUNCSERIE=44
http://hdl.handle.net/2445/47125
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Annex 1. Article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual 
 
Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril (BOE 162, de 8-7-2006): 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/MC/SMC/Documents/Arxius/llei_23
_2006.pdf. 
 
«Article 32. Cita i il·lustració de l’ensenyament 

1. És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres alienes de naturalesa 
escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o 
fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es 
realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització 
només es pot fer amb fins docents o de recerca, en la mesura justificada pel fi 
d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/MC/SMC/Documents/Arxius/llei_23_2006.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/MC/SMC/Documents/Arxius/llei_23_2006.pdf
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Annex 2. Exemples 
 

Obres amb tots els drets reservats 
 
Exemple 1 (tots els drets reservats)  
 

Article publicat per investigadors de la Facultat de Farmàcia a la revista Neurotoxicology 
l’any 2013, i que podem localitzar —per exemple— a través del Dipòsit Digital de la UB 
(http://hdl.handle.net/2445/43395). Tal com es pot veure en la imatge, l’article té tots els 
drets reservats: 

 

 
 

Si consultem l’article des de la pàgina web de la revista 
(http://dx.doi.org/10.1016/j.neuro.2012.11.008) i descarreguem, per exemple, la versió 
en PDF, podrem observar que hi indica «© Elsevier, All rights reserved». És a dir, el titular 
dels drets és l’editorial (no els autors) i es reserven tots els drets. 
 
Per tant, en podríem citar o incloure un fragment o una de les figures, sempre que ho 
féssim per tal de comentar, contrastar i/o analitzar en relació amb els nostres propis 
arguments. No podríem usar el text o les figures tan sols per il·lustrar el nostre treball. 

 
 
 

http://hdl.handle.net/2445/43395
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuro.2012.11.008
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Exemple 2 (tots els drets reservats) 
 

En buscar pel terme Leishmania infantum a Google Imatges, localitzem una imatge que 
ens pot interessar d’incloure en el treball. En concret, prové d’una entrada d’un blog 
d’una clínica veterinària: http://gassetveterinarios.blogspot.com.es/2012/01/se-
comercializa-la-primera-vacuna.html. Tal com podem observar, no hi ha cap menció 
respecte a l’autoria ni als drets de la imatge. Per tant, cal entendre que té tots els drets 
reservats. En conseqüència: 
 
― No podem incloure-la en el nostre treball, si el que volem és simplement il·lustrar-lo. 

 
― Podem incloure-la en el nostre treball si aquesta imatge en concret és necessària i 

pertinent per tal de comentar-la, contrastar-la amb els nostres arguments o analitzar-
la. I cal fer-ne la referència bibliogràfica, amb la màxima informació de què disposem. 

 

 
Obres amb alguns drets reservats 
 
Exemple 3 (alguns drets reservats) 
 

Article publicat per investigadores de la Facultat de Farmàcia a la revista BMC Family 
Practice l’any 2013, i que podem localitzar —per exemple— a través del Dipòsit Digitial de 
la UB (http://hdl.handle.net/2445/46333). Tal com es pot veure en la imatge, l’article està 
subjecte a una llicència Creative Commons CC-BY: 
 

 

http://gassetveterinarios.blogspot.com.es/2012/01/se-comercializa-la-primera-vacuna.html
http://gassetveterinarios.blogspot.com.es/2012/01/se-comercializa-la-primera-vacuna.html
http://hdl.handle.net/2445/46333
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Si consultem l’article des de la pàgina web de la revista (http://dx.doi.org/10.1186/1471-
2296-14-96), també podem observar el mateix: els drets de l’obra recauen en les autores i 
s’indica que és una obra «open access» subjecta a una llicència Creative Commons CC-BY. 

 

 
 

Per tant, d’acord amb la llicència Creative Commons CC-BY podem usar, distribuir, 
reproduir... aquest article sencer o una part (un fragment o una figura, per exemple), amb 
l’única condició de citar-ne la referència correctament. 
 

NOTA: cal tenir present que hi ha sis llicències Creative Commons diferents, cada 
una de les quals especifica unes condicions determinades per a la reutilització i 
distribució de l’obra. Més informació a Creative Commons Catalunya: 
http://cat.creativecommons.org/  

 
Exemple 4 (alguns drets reservats) 
 

Cercarem a MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), el lloc web en què l’Institut de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT) ofereix materials docents per consultar i reutilitzar 
sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.  
 
Per localitzar allò que ens pot interessar podem utilitzar el cercador, navegar entre els 
diferents departaments o disciplines, per tipus de material, etc.: 
 

http://dx.doi.org/10.1186/1471-2296-14-96
http://dx.doi.org/10.1186/1471-2296-14-96
http://cat.creativecommons.org/
http://ocw.mit.edu/
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Per exemple, si cerquem pel terme pharmacokinetics, podem localitzar molts documents, 
com ara els del curs Mechanisms of Drug Actions (http://ocw.mit.edu/courses/biological-
engineering/20-201-mechanisms-of-drug-actions-fall-2005/): 
 

 
 
En aquest exemple en concret, s’ha afegit un enllaç a Flickr, on s’han depositat totes les 
imatges utilitzades al curs: 
 

http://ocw.mit.edu/courses/biological-engineering/20-201-mechanisms-of-drug-actions-fall-2005/
http://ocw.mit.edu/courses/biological-engineering/20-201-mechanisms-of-drug-actions-fall-2005/
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Exemple 5 (alguns drets reservats) 
 

En buscar pel terme Leishmania infantum a Wikimedia Commons, per exemple, localitzem 
tres imatges. Si ens fixem en la tercera 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leishmania_infantum.png), podem observar 
que n’indica clarament l’autoria i que inclou indicacions específiques respecte a la cessió 
de drets: 
 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leishmania_infantum.png
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De fet, també se’n cita la font: la imatge procedeix d’un article publicat a una revista del 
grup BioMed Central, editor científic en accés obert. 
 
Per tant, d’acord amb la llicència CC corresponent podem usar, distribuir, reproduir... 
aquest article sencer o una part (un fragment o una figura, per exemple), amb l’única 
condició de citar-ne la referència correctament. 

 
 

Obres en domini públic 
 
Exemple 6 (domini públic) 
 

Cercant pel catàleg del CRAI (http://cataleg.ub.edu/) o bé directament a la col·lecció de  
Ciència Històrica del Dipòsit Digital de la UB 
(http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12073), podem localitzar la subcol·lecció de 
Medicina Històrica, documents dels segles XIX i XX digitalitzats. Per exemple, podem 
localitzar el discurs inaugural d’obertura del curs acadèmic del Col·legi Nacional de 
Farmàcia de Barcelona de l’any 1819, del Dr. Josep Antoni Balcells i Camps: Importancia 
de la farmacia en la sociedad: Extracto de la oración inaugural 
(http://hdl.handle.net/2445/13142). 
 
Al registre, podem veure que el document es troba en domini públic i que, per tant, 
podem usar-lo, copiar-lo, distribuir-lo, etc. sense restriccions ni condicions, més enllà de 
citar-ne la referència bibliogràfica corresponent: 
 

 
 
 

 
 

http://cataleg.ub.edu/
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12073
http://hdl.handle.net/2445/13142


                                                                                                             
 

11 
 

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Treball Final de Grau 2013-2014, Facultat de Farmàcia. 

Gener del 2014 
 

Exemple 7 (domini públic) 
 

Buscant per Internet una imatge d’envasos antics de productes farmacèutics, localitzem la 
imatge que hi ha en aquesta pàgina web: http://www.publicdomainpictures.net/view-
image.php?image=47413&picture=botellas-de-pociones 
 
En veiem citada l’autoria i també la referència als drets, que indiquen que està en domini 
públic. De fet, inclou un enllaç cap a la llicència Creative Commons Public Domain 
(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). En aquest cas —tot i que l’autor 
podria no haver mort encara i que no haguessin passat els 70-80 anys que indica la llei 
espanyola—, l’autor ha volgut posar la seva obra directament per al domini públic. 
 
Per tant, podem usar-la lliurement en el nostre treball, citant-ne la referència 
bibliogràfica. Podem incloure-la tant per comentar-la, analitzar-la i/o contrastar-la amb 
les nostres pròpies explicacions i arguments com per il·lustrar l’inici d’un capítol, per 
exemple. 

 
 
 

http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=47413&picture=botellas-de-pociones
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=47413&picture=botellas-de-pociones
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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Annex 3. Cerca de documents amb alguns drets reservats o de domini 
públic 
 
Per a un llistat més complet, consulteu el document Setmana de l'accés obert 2013. Recull de 
recursos per localitzar documents en accés obert o accés públic, a:  
http://hdl.handle.net/2445/47125  
 
Google imatges (www.google.com/imghp) 
 
Fem una cerca i obtenim uns resultats: 

 
 

Cliquem sobre el botó Eines de cerca i a continuació sobre Drets d’utilització. D’aquesta manera, 
obtindrem els resultats segons els diferents drets d’utilització que especifiquem: 
 

 

http://hdl.handle.net/2445/47125
http://www.google.com/imghp
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De fet, Google permet aquest tipus d’opcions de cerca des de fa temps a través de la seva Cerca 
avançada (http://www.google.es/advanced_search). Des d’aquí, podrem fem la cerca no només 
en les imatges sinó en totes les pàgines web i documents de qualsevol mena indexats per Google. 
 
 
Europeana (www.europeana.eu) 
 
Fem una cerca i, a la banda de l’esquerra, filtrem els resultats per Can I use it? i/o By copyright: 
 

 

http://www.google.es/advanced_search
http://www.europeana.eu/

