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Wifi: 

2a PART; Claus per protegir les creacions en el 

món digital 
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Obra Andy Warhol: claus normativa PI 
 

 

 

Una de les aportacions més 

populars:  

 

“En el futur tothom serà famós 

durant 15 minuts”. 
 

 

 

 



3 

        ICEC SERVEI DE DESENVOLUPAMENT 

EMPRESARIAL (SDE) 

Nous canals de comunicació    

 

  Espai virtual - relacionar-se               

 

Societat - més global 

 

World Tour, és un projecte 

dirigit per Jessica Brillhart, una 

cinesaasta que treballa per 

Google. 
 



4 

        ICEC SERVEI DE DESENVOLUPAMENT 

EMPRESARIAL (SDE) 

Instrument garantir als autors i altres titulars de drets la 

protecció de: 

 

- les seves obres 

- les prestacions protegides  

- l'obtenció de rendiments econòmics derivats de l’explotació 

d’aquestes en el mercat.  

 

A la vegada que es protegeix un interès general en la difusió de la 

cultura i la creació de noves obres. 

La Propietat Intel.lectual 
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Creació original  → Obra protegida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LPI - Article 10. Obres i títols 

originals. 

 

1. Són objecte de propietat 

intel·lectual totes les 

creacions originals literàries, 

artístiques o científiques 

expressades per qualsevol 

mitjà o suport, tangible o 

intangible..." 
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El valor artístic de l'activitat mecànica 

 

Art.5 de la LPI: "... es considera autor a 

la persona natural que crea alguna obra 

literària artística o científica ...". 

 

 

-Persones naturals (autors): amb drets 

morals. 

 

-Les empreses (persones jurídiques) 

poden ser titulars de drets, però no 

"autors”. 
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Dret de Marca Vs Drets d’autor 

 

Art. 3.2 de la LPI: "... els drets 

d'autor són independents, 

compatibles i acumulables 

amb els drets de propietat 

industrial que puguin existir 

sobre l'obra ...".  
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Drets d'imatge 

 

El dret a la pròpia imatge té un doble 

aspecte: 

 

-L’aspecte positiu: dret a obtenir, 

reproduir i publicar la pròpia imatge així 

com autoritzar a tercers que ho facin. 

 

-L’aspecte negatiu: dret a prohibir la mera 

obtenció o la reproducció i publicació de la 

pròpia imatge per un tercer. 
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Caràcter únic de la peça artística 

 

 

Diferents varietats --> obres individuals 

 

 

 

Art. 39 LPI: “..no es considera 

transformació que exigeixi consentiment 

de l'autor, la paròdia de l'obra divulgada, 

mentre no impliqui un risc de confusió amb 

la mateixa ni s'infereixi un dany material a 

l'obra original o al seu autors. "  
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La comunicació, l'art i la creativitat es desenvolupen per 

diferents canals. En el medi digital: 

 

-plataformes de distribució de contingut digital 

-xarxes socials 

-suports de gravació 

..etc.  

 

Han anat canviant i els tribunals han anat resolent com 

poder protegir els al·licients divergents. 

 

 

Com poder protegir els diferents 

interessos ? 
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Els usuaris 

ja no son 

actors 

passius de 

informació 
 

Adapten i creen 

nous continguts, 

amb altres ja 

generats, per 

tornar a 

introduir-los a la 

xarxa 
 

Mecenatge o col·laboracions amb la 

indústria tecnològica 
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MON ANALÓGIC  

 

 

Un LLIBRE 

 

Préstec o cessió ús a un 

tercer 

? 

 

NO HI HA VIOLACIÓ DE 

DRETS DE PI 

 

MON VIRTUAL 

 

Un RELAT 

 

Cedir o prestar un ebook? 

 

 ÉS UNA VULNERACIÓ 

DE DRETS DE PI 

 

Prestadors de serveis d’allotjament de 

continguts Vs models tradicionals 
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Molts dels nous models de negocio digital 

són disruptius 

Google Creative Lab: diàleg un 

l'equip tècnic i l'equip creatiu. 

 

 

“la realidad virtual ofrece 

nuevas e increíbles 

oportunidades para los 

creadores, pero también 

plantea un nuevo nivel de 

desafíos.” 
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Les empreses digitals i les produccions   

Comunicació pública en la distribució de 

continguts a internet (drets patrimonials): 

 

 

-Reproducció 

-Distribució  

-Comunicació 

 

 

Definir l’ús de les eines digitals sense 

canviar el contingut dels dret d'explotació. 
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Els nous models: Intermediaris de contingut 

Proveïdor de 
contingut 

Edició i 
selecció de 
CONTINGUT 

AGENT 
DIGITAL 

Sistema propi de 
retirada de 

contingut allotjats 

Música Premsa Audiovisual 

Programes 
informàtics 

Acadèmia literatura 

Arts 
escèniques 

Bases de dades fotografies 

KINDLE SPOTIFY YOUTUBE 
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LPI, LOPD, 

e-comerce, 

LSCCIE, 

competència 

desleal...etc 
 

Saber 

quan la 

llei SÍ que 

és 

important 
 

Normatives de diferents 

branques del Dret 
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MENÉAME: Mitjà de comunicació, xarxa 

social, base de dades o software? 
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ITUNES: editor, distribuidor, software o base de dades? 
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VICE: productora, agencia publicitat, editor de continguts, 

canal de comunicació o plataforma de distribució 
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