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Què és la 
propietat intel·lectual?



Propietat temporal



Concedeix drets



a autors i prestadors



per obres i prestacions



drets morals o personals



drets d'explotació



Llei de propietat intel·lectual



La propietat intel·lectual 
●correspon a l’autor 
●pel fet de crear-la 



Autor és la persona natural
●que crea una obra



Una obra és una creació
●original expressada per 

●qualsevol mitjà o suport, 
tangible o intangible



L’autor té el dret exclusiu a
●l’explotació de l’obra, sense 
cap limitació més enllà de les 

establertes en la llei



Els drets morals són
●irrenunciables i inalienables



●Decidir si l’obra ha de ser divulgada
●

●Exigir el reconeixement de la
●condició d’autor

●

●Exigir el respecte a la integritat
● de l’obra 



Els drets d'explotació
es poden cedir



Reproducció
Distribució

Comunicació Pública
Transformació



Drets d'autor
●són finits



Domini Públic
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Vida de l'autor
+ 70 anys

+ 1 de gener



Compte autors morts
abans 7/12/1987



Vida de l'autor
+ 80 anys



Cessió de drets



Exclusiva o no exclusiva



Cessió limitada als drets,
a les modalitats,

al temps i a l'àmbit geogràfic



Excepcions o límits
als drets d'autor



còpia privada



paròdia



préstec
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citació



Es lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres alienes de 
naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així como la d'obres aïllades 
de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d'obres ja 
divulgades i la inclusió es faci a títol de cita o per a l'anàlisi, comentari 
o judici crític. Aquesta utilització només es podrà realitzar amb finalitat 
docent o de recerca, en la mesura justificada per la finalitat d'aquesta 
incorporació i indicant-hi la font I el nom de l'autor de l'obra utilitzada.

Art 32.1



il·lustració amb finalitat
docent o de recerca



El profesorat de l'educació reglada impartida en centres integrats en el 
sistema educatiu espanyol i el personal d'universitats i organismes 
públics de recerca en les seves funcions d'investigació científica, no 
necessitaran autorització de l'autor o editor per realitzar actes de re-
producció, distribució i comunicació pública de petits fragments d'obres 
i d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, quan, no 
concorreguent una finalitat comercial, es compleixin simultàniament les 
condicions següents:



a) Que aquests actes es facin únicament per a la il·lustració de 
les seves activitats educatives, tant en l'ensenyament presencial 
com en l'ensenyament a distància, o amb finalitat d'investigació 
científica, i en la mesura justificada per la finalitat no comercial 
perseguida.

b) Que es tracti d'obres ja divulgades.

d) Que s'hi incloguin el nom de l'autor i la font, llevat dels casos 
on resulti impossible.



c) Que les obres no tinguin la condició de llibre de text, manual univer-
sitari o publicació assimilada, llevat que es tracti de:

1.º Actes de reproducció per a la comunicació pública, incloent-hi el 
mateix acte de comunicación pública, que no suposi la posada a dis-
posició ni permetin l'accés dels destinataris a l'obra o fragment. En 
aquests casos s'haurà d'incloure expressament una localització des de 
la qual els alumnes puguin accedir legalment a l'obra protegida.

2.º Actes de distribució de còpies exclusivament entre el personal in-
vestigador col·laborador de cada projecte específic de recerca i en la 
mesura necessària per a aquest projecte.

A aquests efectes, s'entendrà per llibre de text, manual universitari o 
publicació assimilada, qualsevol publicació, impresa o susceptible de 
ser-ho, editada amb la finalitat de ser utiltzada com a recurs o material 
del professorat o de l'alumnat de l'educació reglada per facilitar el 
procés de l'ensenyament o aprenentatge.



A aquests efectes, cal entendre per petit fragment 
d'una obra, un extracte o una porció quantitativament 
poc rellevant sobre el conjunt de la mateixa.

Ni els autors ni els editors tindran dret a cap remu-
neració per la realització d'aquests actes.

Art 32.3



Tampoc necessitaran l'autorització de l'autor o de l'editor els actes de 
reproducció parcial, de distribució i de comunicació pública d'obres o 
publicacions, impreses o susceptibles de ser-ho, quan concorrin de 
manera simultània les condicions següents:

a) Que aquests actes es portin a terme únicament per a la il·lustració 
amb finalitats educatives i d'investigació científica.

b) Que els actes es limitin a un capítol d'un llibre, article d'una revista o 
extensió equivalent respecte d'una publicació assimilada, o extensió 
assimilable al 10 per cent del total de l'obra, resultant indiferent a 
aquests efectes que la còpia es dugui a terme a través d'un o diversos 
actes de reproducció.

c) Que els actes es realitzin en les universitats o centres públics de re-
cerca, pel seu personal i amb els seus mitjans i instruments.

d) Que concorri, almenys, una de les condicions següents:



1.º Que la distribució de les còpies parcials es faci exclusivament entre els 
alumnes i el personal docent o investigador del mateix centre on es realitzi la 
reproducció.

2.º Que només l'alumnat i el personal docent o investigador del centre on es 
faci la reproducció parcial de l'obra hi puguin tenir accés a través dels actes 
de comunicació pública autoritzats en aquest apartat, duent-se a terme la 
posada a disposició a través de les xarxes internes I tancades a les quals úni-
cament puguin accedir aquells beneficiario o en el marc d'un programa d'edu-
cació a distància ofertat pel centre docent.

En defecte de previ acord específic al respecte entre el titular del dret de 
propietat intel·lectual i el centre universitari o organisme d'investigació, i llevat 
que aquest centre o organisme sigui el titular dels corresponents drets de 
propietat intel·lectual sobre les obres reproduïdes, distribuïdes y comunicades 
públicament de forma parcial segons l'apartat b), els seus autors i editors tin-
dran un dret irrenunciable a percebre dels centres usuaris una remuneració 
equitativa, que es farà efectiva a través de les entitats de gestió.

Art 32.4



material propi



podem fer el que vulguem



llevat que n'hàgim
cedit els drets



en cas de cessió,
cal complir amb allò acordat



material institucional



dependrà de la normativa
institucional



en el cas de llibres o manuals,
no hauria d'aplicar-se

l'article 32.4



material aliè



dependrà de la situació legal



1. Tots els drets reservats



demanar permís llevat
excepcions o límits



2. Domini públic



ús sense restriccions,
però reconeixement d'autoria

i respecte a integritat



3. Alguns drets reservats



llicències per a contiguts,
complir condicions,

demanar permís més enllà
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llicències gratuïtes
permisos a priori



totes les llicències
de CC permeten



reproducció
distribució

comunicació pública



reproducció
distribució

comunicació pública

sense finalitat comercial



totes les llicències
de CC exigeixen



reconeixement d'autoria
mantenir avís de llicència



transformació
finalitat comercial



transformació
finalitat comercial

depèn de la llicència





què podem fer?



complir la llei,
estirant al màxim

les limitacions



demanar canvis a la llei



més mobilització
http://www.fixcopyright.eu/

http://copywrongs.eu

http://www.fixcopyright.eu/
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política clara sobre
propietat intel·lectual



promoure “ecosistema” obert



obert per defecte



tancar quan calgui
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Alguns drets reservats
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