
 
PROTOCOL PER A LA PUBLICACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS AL CAMPUS VIRTUAL DE 
LA UDL 

 
 
En els darrers anys, la virtualització de part de les activitats docents de la UdL, possibilitada per les 

tecnologies de la informació i la comunicació, ha permès que s'inclogui material docent complementari en 
les assignatures del campus virtual, com lectures, documents i text. De vegades, aquesta pràctica, pot 
provocar que accidentalment es produeixin infraccions no desitjades de la normativa reguladora dels drets de 
propietat intel·lectual.  

 
La UdL, en la funció de servei públic, fixa aquest protocol d'actuació per a tot el personal docent i 

investigador que inclogui materials didàctics a les assignatures del campus virtual. Donada la complexitat del 
tema, poden sorgir dubtes relacionats a l'hora de posar a disposició aquests materials que afavoreixen el  seu 
procés formatiu, i que de vegades poden entrar o no en conflicte amb els drets derivats de la propietat 
intel·lectual dels seus autors, tot i que es realitzi només en el marc d'una intranet universitària.  

 
La preocupació de la UdL per respectar ambdós bens jurídics protegits (els drets d'autor i els drets de 

formació dels estudiants) ha propiciat la redacció d'aquest protocol per a facilitar al personal docent i 
investigador la presa de decisions a l'hora de posar els materials  didàctics a les assignatures del campus 
virtual.   

 
 
 
 

1. Reproducció o digitalització literal de llibres, articles i documents sotmesos a propietat intel·lectual 
restrictiva. 

 
Només es podran adjuntar fitxers que continguin tot o  una part d'un llibre, articles i altres documents 

protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual quan s'hagi obtingut prèviament l'autorització d'ús per part de 
l'autor, o en cas que tingui cedida l'explotació exclusiva de la obra, o la seva gestió a una editorial o entitat de 
gestió de drets d'autor i que es tingui el permís d'aquestes per a la seva publicació total o parcial.  

 
El consentiment dels titulars dels drets d'autor per a la utilització de les seves obres com a material docent 

haurà de formalitzar-se a través d'un contracte/autorització de cessió total o parcial, en tot cas quan 
comportin un cost per a la UdL, hauran de ser autoritzats d'acord amb el procediment intern corresponent.  

 
També es requerirà autorització expressa de l'autor per a qualsevol transformació d'una obra literària, 

artística o científica. Sens perjudici de l'anterior si, un cop publicat el document, l'autor dels materials rep 
una petició del seu autor sol·licitant la retirada haurà de procedir a eliminar el text d'entre els materials del 
curs.  

Les revistes  i altres continguts llicenciats pel Servei de Biblioteca i Documentació de la UdL podran ser 
utilitzats pel personal docent per a les seves assignatures o cursos, dins dels termes establerts en cada 
llicència.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Regles aplicables a la reproducció o digitalització literal de llibres, articles i documents sotmesos a 
propietat intel·lectual lliure o oberta: 

 
Es consideren documents d'accés lliure i, com  a tals, poden comunicar-se lliurement i sense restriccions 
els següents:  
 

a) El contingut dels diaris oficials com DOCE, BOE, Butlletins Oficials de les Comunitats 
Autònonomes, etc.  

 
b) El text de les resolucions dels òrgans jurisdiccionals. Es recomana en aquest punt que s'utilitzin 

preferentment els textos recollits en les base de dades públiques (per exemple, el CENDOJ, 
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp) 

 
c) El contingut publicat sota protecció de llicències  "copyleft" com "Creative Commons" o 

d'altres similars i el què està recollit en repositoris d’accés obert, sempre que es realitzi dins dels 
límits que en cada cas s'estableixi en la respectiva llicència 

 
d) Les tesis doctorals publicades per la universitat conforme el que estableix l'article 21.4 del Real 

Decreto 1393/20071, en la redacció donada en el Real Decreto 99/2011. Quan el text es consideri 
d'interès per a l'assignatura i pugui trobar-se tant en una tesi doctoral com en una obra posterior del 
mateix autor, haurà de reproduir-se la tesis original.  

 
e)  Obres que, degut a la seva antiguitat, es trobin en domini públic2 

 
3. Realitzar una adequada utilització del dret de cita i il·lustració per a l'ensenyament:  

 
El dret de cita consisteix, d'acord amb la Ley de propiedad intel·lectual en la inclusió en una obra pròpia 

de fragments d'altres obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com d'altres obres aïllades 
de caràcter plàstic, fotogràfic figuratiu o anàleg, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i la seva inclusió 
es realitzi a títol de cita o per la seva anàlisi, comentari o judici crític.  

 
Tal utilització només es podrà realitzar amb fins docents i d'investigació en la mesura justificada  per 

aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l'autor i l'obra utilitzada.  
 
De l'anterior es desprèn que la utilització de material aliè disponible al campus virtual haurà d'ajustar-se al 

següent:  
a) Quan el text escrit que es pretén recollir procedeixi d'obres alienes publicades en paper i escanejades i  

s'ha transformat en un document de text a través de programes OCR i la seva incorporació al campus virtual 
haurà de fer-se de manera elaborada amb la referència precisa de la font i el nom de l'autor, conforme als 
criteris metodològics d'aplicació en cada cas, intercalant entre els diferents paràgrafs recopilats, acotacions 
del professor ponent on es realitzin aclariments, precisions, valoracions o, almenys, es concordi amb altres 
referències.  

b) Haurà de realitzar-se una utilització proporcionada, reproduir només el material necessari per a 
il·lustrar la qüestió objecte d'explicació o anàlisi, procurant no reproduir la totalitat d'una obra.  

 
 
 
 

                                                 
1 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales. Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas  
 oficiales de doctorado (http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf) 
 
2 . Esquema  de Pedro Jimenez , CC-by que facilita el càlcul del domini públic                                                   
http://13festival.zemos98.org/sites/13festival.zemos98.org/IMG/pdf/Calcul adoraDominioPublico.pdf  



4. Enllaços a pàgines web on apareixen documents d'interès per cursos del campus virtual: 
   
     Quan el document d'interès per al curs virtual sigui accessible des d'una pàgina web, la doctrina de les 

audiències provincials espanyoles permet recollir l'enllaç mitjançant un hipervincle. El bon estil dicta que 
s’acompanyi de la cita corresponent i , en el seu cas, dels comentaris que siguin necessaris per acompanyar el 
text.  

 
En el cas que es rebi una comunicació fefaent de l'autor, o de qui exerceixi en nom dels seus drets, de que 

l'enllaç inclòs en aquest material docent, referència una obra la publicació de la qual no està degudament 
autoritzada es procedirà a la seva supressió.  
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