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Normativa per a l’obtenció i ús de les reproduccions de la
Biblioteca de l’Institut Escola del Treball de Barcelona
Aquesta normativa s’ha aprovat el dia 16 de novembre de 2020.

Aquest document té com a finalitat establir el procediment i la normativa perquè les
persones usuàries de la Biblioteca de l’Institut Escola del Treball de Barcelona puguin
sol·licitar reproduccions del fons de bibliogràfic i arxivístic de la biblioteca i fer-ne ús, d’acord
amb les lleis de propietat intel·lectual, la protecció de dades personals i el dret a la imatge,
així com la normativa de la biblioteca encaminada a la preservació i el bon ús de la
col·lecció.
La Llei de Propietat Intel·lectual (LPI)* atribueix als autors la plena disposició i el dret
exclusiu a l’explotació de la seva obra, sense altres limitacions que les que estableix la Llei
(art. 2 de la LPI). Els hi reconeix dos tipus de drets: els drets morals que són irrenunciables i
inalienables, i els drets d’explotació que inclou els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació, que no es poden realitzar sense la seva autorització,
llevat dels casos que preveu la Llei.
El drets d’explotació de l’obra duren tota la vida de l’autor i setanta anys després de la seva
mort o declaració de mort (art. 26 de la LPI) o vuitanta anys per autors morts abans del 7 de
desembre de 1987 (disposició transitòria quarta de la LPI).
Un cop transcorreguts aquests terminis, les obres son considerades de domini públic i poden
ser utilitzades per qualsevol, sempre que es respecti l’autoria i la integritat de l’obra (art. 41
de la LPI).
La reproducció d’obres que no pertanyen al domini públic, és a dir, aquelles obres que
encara estan subjectes a drets de propietat intel·lectual, només serà possible quan es
realitzi per a ús privat, amb finalitats investigadores i no comercials. Per altres usos públics
de reproducció, distribució, comunicació publica o transformació podria ser necessària una
autorització de qui tingui els drets, sigui la biblioteca, l’autor de les obres o els posseïdors
dels drets d’explotació de l’obra del autor.
Es poden sol·licitar reproduccions del fons bibliogràfic i arxivístic de la biblioteca com
manuscrits, documents impresos, material gràfic, material fotogràfic, etc. La biblioteca
determinarà en cada cas si l’estat de conservació de l’obra ho permet i quin tipus de
reproducció és el més adient.
Les obres impreses del repertori de les entitats gestores de drets d’autor només podran
reproduir-se per a ús privat i exclusivament per a fins d’investigació amb un límit del 20% de
l’obra.
*

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que
regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. BOE 97 § 8930 (1996).
Recuperat de https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/rdlg/1996/04/12/1
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A l’alumnat de la comunitat educativa, les reproduccions queden restringides per a l’ús en
treballs de recerca de batxillerat i de síntesis o en projectes finals dels cicles formatius.
L’usuari haurà de formular la seva petició a través del full de sol·licitud disponible en la
biblioteca, amb indicació de l’obra a reproduir i la finalitat d’ús. La biblioteca valorarà en cada
cas si és possible o no atendre la petició, d’acord amb la llei de propietat intel·lectual, la
protecció de dades i el dret a la imatge. Amb les reproduccions, l’usuari rebrà l’autorització
pertinent i les condicions d’ús d’aquestes.
En el cas que s’hagi de demanar permisos als titulars dels drets de propietat intel·lectual i
drets d’imatge, llevat que la Biblioteca en sigui el titular, per fer un ús d’explotació de
distribució, comunicació pública o transformació, el sol·licitant serà el responsable de
tramitar i obtenir els permisos necessaris.
Per a la reproducció d’obres que es troben en domini públic, l’usuari l’haurà de sol·licitar en
cas que el seu ús sigui públic, comercial o no (ús editorial, comunicació pública, ús
publicitari, pàgina web, etc.). En canvi, per a ús privat, no és necessari autorització per part
de la biblioteca.
Per norma general, les reproduccions es faran sense cost econòmic per part de l’usuari.
Únicament, en cas que la Biblioteca no disposi dels mitjans humans i tecnològics per fer les
reproduccions i s’hagi d’externalitat el servei, l’usuari haurà de fer-se càrrec del cost.
El sol·licitant es compromet a complir les següents condicions:
- L’autorització d’ús és no exclusiva i intransmissible a tercers. Únicament dóna dret a fer
ús de les reproduccions per a les finalitats que es recullen en l’autorització.
- La persona autoritzada es compromet a incloure aquesta referència si cita o fa un ús
públic de les reproduccions:


Identificar l’obra amb el nom de l’autor si es coneix o explicitar autor no identificat
o autor desconegut.



Nom de la biblioteca (complet o acrònim): Biblioteca de l'Institut Escola del Treball
de Barcelona o BETB.



Tipus de fons: Fons biblioteca o Fons arxiu històric.

- Respectar la integritat de l’obra. No es dóna dret a transformar, modificar o alterar
substancialment les reproduccions, si no ho indica expressament l’autorització.
- Si s’autoritza un ús públic i/o comercial, l’usuari està subjecte a tramitar i obtenir els
permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel·lectual, així com els de
drets d’imatge, si calgués.
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- L’Institut Escola del Treball de Barcelona declina tota la responsabilitat per l’ús
fraudulent que hom pugui fer de les reproduccions cedides.
- Les persones usuàries han d’informar de les publicacions i/o treballs que realitzin on
aparegui documentació de la Biblioteca de l'Institut Escola del Treball de Barcelona i
se'ls demana que en facin arribar un exemplar de l'obra per incorporar-lo al fons de la
biblioteca.
- L'Institut Escola del Treball de Barcelona es reserva el dret d'emprendre les accions
legals que cregui oportunes contra aquelles persones que incompleixin aquestes
condicions.
- En cas que l'ús de les fotografies/imatges perjudiqui el prestigi o la imatge de l'Institut
Escola del Treball de Barcelona, aquesta podrà retirar a l'usuari el dret a utilitzar-les.

