INDICACIONS LEGALS PER A LA PUBLICACIÓ DE MATERIALS A
LA XARXA DE LA UPC (WEBS, INTRANETS, PLATAFORMES
DIDÀCTIQUES, ETC...)
1. Quan es requereix autorització prèvia de l’autor o editorial
a) Comunicació pública
Es requerirà l’autorització formal prèvia de l’autor o de qui ostenti els drets
d’explotació sobre l’obra (per exemple, l’editorial), quan s’adjuntin fitxers que
continguin tot o part de llibres, articles i altres documents.
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 de cessió total
o parcial.
Sense perjudici de l'anterior, si una vegada publicat el document, es rebés una petició
de l’autor sol·licitant la seva retirada, s’haurà de procedir a eliminar aquest text dels
materials educatius.

Quan un document d'interès estigui accessible a Internet, en comptes de
reproduir el document a la xarxa UPC, s’introduirà l’enllaç de la ubicació
del material.
En cas que es rebi una comunicació fefaent de l'autor, o de qui exerceixi en el seu
nom els seus drets, que l'enllaç inclòs en aquest concret material referència una obra
la publicació de la qual no està degudament autoritzada, s’haurà de procedir a la seva
supressió.
b) Comunicació pública d’obres derivades
Es requerirà l’autorització expressa de l'autor o de qui ostenti els drets d’explotació
sobre la seva obra per traduir-la, adaptar-la o realitzar-ne qualsevol altra modificació.
c) Material de la Biblioteca digital de la UPC
Les revistes i altres documents en suport electrònic consultables a la Biblioteca digital
de la UPC podran ser utilitzats pel personal docent únicament dins dels termes
establerts en cada llicència.
Si no s’està segur o no es pot accedir als termes de la llicència, es recomana penjar
l’enllaç amb la ubicació del material en qüestió a la Biblioteca.
2. Quan NO es requereix autorització prèvia de l’autor o editorial
A aquests efectes, es consideren documents de lliure accés i, com a tals, poden comunicar-se
lliurement i sense restriccions els següents:
a) El material que ha estat elaborat íntegra i exclusivament pel PDI que en fa ús, sempre i
quan no n’hagi cedit en exclusiva a tercers els corresponents drets d’explotació.

b) El contingut dels periòdics oficials com el DOCE, BOE, Butlletins oficials de les
Comunitats Autònomes, etc.
c) El text de les resolucions dels òrgans jurisdiccionals. Es recomana en aquest punt que
s'utilitzin preferentment els textos recollits en les bases de dades públiques (per
exemple, el CENDOJ); o s’indiqui una referència perquè es pugui cercar a les bases de
dades disponibles a la Biblioteca.
d) El contingut publicat sota la protecció de llicències "copyleft", com "Creative
Commons" o altres similars i el recollit en repositoris "open acess", sempre que es
realitzi dins dels límits que en cada cas s'estableixi en la respectiva llicència.
Aquí s’inclouen les tesis doctorals publicades per les universitats subjectes a una
llicència “copyleft”.
Quan només es vulgui reproduir parcialment la tesi i el text que es consideri d'interès
per a l'assignatura pugui trobar-se també en una obra posterior del mateix autor,
haurà de reproduir-se el text de la tesi original subjecta a una llicència “copyleft” i no
el de l’obra posterior.
e) Obres que, a causa de la seva antiguitat es trobin en el domini públic. Amb caràcter
general, 70 anys després de la mort de l’autor.
3. Especial referència al dret de cita i d'il·lustració per a l'ensenyament
Per la inclusió de fragments d’obres alienes a una obra pròpia, amb finalitat docent o de
recerca, o per la utilització de petits fragments d’obres (visuals o escrites) amb finalitats
d’il·lustració docent, no es requereix l’autorització de l’autor o editorial, però haurà de
realitzar-se una utilització proporcionada i no reproduir-se més material que el necessari per
il·lustrar la qüestió objecte d'explicació o anàlisi, amb referència precisa de la font i nom de
l'autor, i en cap cas reproduint la totalitat d'una obra, a no ser que es disposi de la
corresponent autorització descrita al punt 1.a).
4. FAQs
Les pàgines web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC detallades a
continuació ofereixen més informació sobre la publicació de materials docents a plataformes
didàctiques o altres pàgines web del PDI i sobre altres aspectes relacionats amb la propietat
intel·lectual:


Drets d'autor dels materials docents del Campus Virtual de la UPC
http://bibliotecnica.upc.edu/content/sepi/campus



Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI)
http://bibliotecnica.upc.edu/content/sepi

