
 
 

   
 

 

Drets d’autor i propietat intel·lectual 

La propietat intel·lectual és un tipus de propietat que pertany a l'autor pel sol fet de la 
creació original d'una obra literària, artística o científica (art. 1 LPI), i que li confereix 
drets de caràcter personal i patrimonial, consistents en la plena disposició i el dret 
exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més limitacions que les establertes a la llei. Això 
implica que l'obra no pot ser utilitzada o usada sense la prèvia autorització, onerosa o 
gratuïta, de l'autor. 
L'autor no té necessitat de fer cap tràmit administratiu per fruir de la propietat 
intel·lectual de la seva obra. Per tant, la inscripció en el Registre de la Propietat 
Intel·lectual és sempre un tràmit voluntari. Tanmateix la inscripció serveix com a mitjà 
de prova que acredita qui és l'autor i a qui corresponen els drets d'explotació. Es 
considera que el dret existeix tal com es declara en el Registre llevat que es provi el 
contrari. 

La propietat intel·lectual té la seva manifestació en dos tipus de drets: els morals i els 
d'explotació. 

 

En els Registres de la Propietat Intel·lectual es registren drets, que recauen sobre les 
obres susceptibles de protecció. Aquestes obres són segons la legislació: 

 Obres científiques i literàries 
 Composicions musicals 
 Obres teatrals, coreografies i pantomimes 
 Obres cinematogràfiques i audiovisuals 
 Escultures, pintures, dibuixos, gravats, litografies, historietes gràfiques, 

fotografies i obres plàstiques, siguin o no aplicades 
 Projectes, plànols, maquetes d'obres arquitectòniques o d'enginyeria, gràfics, 

mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia o la ciència 
 Programes d'ordinador 
 Bases de dades 
 Pàgines web i obres multimèdia 
 Actuacions d'artistes, intèrprets i executants 
 Produccions fonogràfiques, audiovisuals i editorials 

 

 



 
 

   
 

Normativa sobre els drets d’autor que cal aplicar a la Facultat 

 Cal cumplir la normativa i seguir el protocol per a la publicació en plataformes 

digitals (ecampus) de materials didàctics que va el·laborar la URL.  

 

 Tenir present què permet i què no permet la llicència digital alhora de penjar 
documents i quins document són susceptibles de l’aplicació. En aques cas, us 
recomanem que llegiu el document penjat a la web.  

 

Com sempre, si teniu algun dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres i us 

ajudarem a resoldre'ls.  

 

 

 

 

 

https://www.peretarres.org/arxius/biblioteca/tutorials/annex4_protocol_per_a_la_publicacio_en_plataformes_virtuals.pdf
https://www.peretarres.org/biblioteca/recursos/tutorials

