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Propietat intel·lectual
1 Introducció a la propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual i els drets d'autoria són qüestions presents en el dia a dia dels
centres educatius i que cal tenir-les en compte, no només per garantir el compliment de
la normativa, sinó perquè l'alumnat s'hi familiaritzi i les respecti en les activitats
escolars.
Així, en són alguns exemples la inclusió d'elements al blog de l'aula i al web del centre,
la reproducció de música, la projecció d'un vídeo a l'aula (comercial o gravat de la
televisió), la representació d'una obra teatral, la producció d'elements audiovisuals
(vídeos o programes de ràdio), la publicació d'activitats i materials didàctics (tant si
inclouen elements creats per altres persones com si són de producció completament
pròpia) o la publicació de treballs de l'alumnat.
La propietat intel·lectual està integrada pel conjunt de drets que corresponen a l'autor o
autora respecte de les obres literàries, artístiques o científiques que aquest creï.
Es considera autor o autora la persona natural que crea alguna d'aquestes obres. Més
concretament, tret que hi hagi una prova contrària, qui aparegui com a tal a l'obra,
mitjançant el seu nom, firma o signe que l'identifiqui. Els i les alumnes són autors dels
seus treballs i els correspon els drets d'autoria.
Cal tenir en compte que són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions
originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport,
tangible o intangible, tals com llibres, escrits, composicions musicals (amb o sense
lletra), obres dramàtiques, coreografies, obres audiovisuals, escultures, obres
pictòriques, plànols, maquetes, mapes, fotografies, programes d'ordinador i bases de
dades.

2 Drets d'autoria
Dels drets que conformen la propietat intel·lectual, se'n distingeixen els drets morals i
els drets d'explotació:
Els drets morals són irrenunciables i inalienables. Entre aquests destaca el dret a
decidir si l'obra ha de ser divulgada i com; el d'exigir el reconeixement de la
condició d'autor o autora de l'obra, i el d'exigir el respecte a la integritat i la no
alteració de l'obra.
Els drets d'explotació inclouen els drets de reproducció (fer còpies de l'obra), de
distribució (facilitar l'accés de l'obra al públic mitjançant exemplars físics), de
comunicació pública (facilitar l'accés de l'obra al públic sense facilitar-los exemplars
físics de l'obra) i de transformació (modificar l'obra de forma que generi una obra
diferent), que no es poden fer sense l'autorització de l'autor o autora.
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A mode d'exemple, com a actes de comunicació pública, hi ha les representacions
escèniques, recitacions, dissertacions i execucions públiques de les obres dramàtiques,
dramaticomusicals, literàries i musicals mitjançant qualsevol mitjà o procediment; la
projecció o exhibició pública de les obres cinematogràfiques i audiovisuals; l'emissió de
qualsevol obra per radiodifusió o per qualsevol altre mitjà que serveixi per a la difusió
sense fil de signes, sons o imatges; la transmissió de qualsevol obra al públic per fil,
cable, fibra òptica o un altre procediment anàleg, mitjançant abonament o no, i la
posada a disposició del públic d'obres, per procediments amb fil o sense fil, de manera
que qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que elegeixi.
El símbol de copyright © associat a un nom indica la titularitat dels drets d'explotació.
La seva utilització, però, no és obligatòria.
Aquests drets duren tota la vida de l'autor o autora i fins a 70 anys després de la seva
mort, o fins a 80 anys si els autors van morir abans de 1987. Un cop transcorregut
aquest termini les obres passen a ser de domini públic. Això implica que l'obra pot ser
explotada lliurement, sense haver de demanar permís ni remunerar el titular original.
No obstant això, sempre s'ha de respectar l'autoria i la integritat de l'obra original, és a
dir, cal reconèixer la condició de l'autor o autora de l'obra, citant-lo correctament, i cal
respectar la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o
atemptat contra aquesta que suposi un perjudici als seus interessos legítims o
menyscabament a la seva reputació. A l'apartat Autors en domini públic de la Biblioteca
Nacional Espanyola es poden consultar les autories d'obres que poden ser editades,
reproduïdes i difoses públicament.
Sobre una mateixa obra poden recaure drets de diferents persones i la durada
d'aquests drets pot variar.
Els terminis de protecció que estableix la Llei de la propietat intel·lectual es computen
des del dia 1 de gener de l'any següent al de la mort o declaració de mort de qui té
l'autoria de l'obra o al de la seva divulgació lícita, segons sigui procedent. Per poder
utilitzar una obra lliurement s'han d'haver extingit tots els drets existents d'aquesta obra.
La regulació del domini públic no és la mateixa per a tot el món, en conseqüència, la
durada i el còmput dels drets d'autoria poden variar. Per buscar obres en domini públic i
sota llicència Creative Commons (CC) es pot consultar el cercador Creative Commons
(CC).

3 Ús d'obres protegides per drets d'autoria en l'àmbit educatiu
Com a norma general, a l'hora d'utilitzar una obra protegida per drets d'autoria cal que
es demani l'autorització a qui sigui titular dels drets d'explotació o als autors, que en la
majoria de casos s'acompanya de l'exigència d'una compensació econòmica. Aquesta
autorització es pot obtenir directament dels autors, dels titulars del dret o bé a través
d'un organisme de gestió col·lectiva que se n'encarregui de la gestió dels drets de
propietat intel·lectual que deriven de l'obra en qüestió.
Per saber si una obra protegida per drets d'autoria requereix d'aquesta autorització,
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existeixen entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, en què s'indica l'import
de les remuneracions per a cada entitat de gestió, i el Registre de la propietat
intel·lectual, concebut com un dels sistemes de protecció dels drets de propietat
intel·lectual, a través de la prova i la publicitat dels drets que s'inscriuen.
La difusió pública de les obres i prestacions a través d'Internet no implica que qui en
tingui la titularitat dels drets hagi declinat el dret a autoritzar l'explotació de la seva obra
o prestació ni que hagi renunciat a obtenir-ne una remuneració. És a dir, el fet de trobar
una imatge, un vídeo o un text a Internet no implica que es pugui baixar i incloure'l a un
document o web. Per tant, es recomana que es consulti el tipus de llicència de l'obra
que es vulgui utilitzar.
Per tot això, primer de tot sempre s'ha de demanar autorització a l'autor o autora de
l'obra, ja que la propietat intel·lectual li correspon pel sol fet de crear-la, i des del mateix
moment de la creació, sense haver de fer cap tràmit addicional.
Tot i així, la normativa preveu supòsits que limiten el dret a la propietat intel·lectual, en
què no cal demanar aquesta autorització:
●

●

●

●

●

L'article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual estableix que és lícita la inclusió en
una obra pròpia de fragments d'altres d'alienes de naturalesa escrita, sonora o
audiovisual, així com la d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu,
sempre que es tracti d'obres ja divulgades i la seva inclusió es faci a títol de citació
o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només pot ser
amb finalitats docents o d'investigació, en la mesura justificada per la finalitat
d'aquesta incorporació, en què cal indicar la font i el nom de l'autor o autora de
l'obra utilitzada.
L'article 32.3 de la Llei de propietat intel·lectual inclou la il·lustració d'obres amb
finalitat educativa. El professorat de l'educació reglada no necessita l'autorització
dels autors o editors per fer actes de reproducció, distribució i comunicació pública
de petits fragments d'obres (és a dir, un extracte o porció quantitativament poc
rellevant sobre el seu conjunt) i d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic
figuratiu, sense cap finalitat comercial i en la mesura necessària per a la finalitat
perseguida, sempre que es compleixin simultàniament les condicions següents:
Es tracti d'obres ja difoses.
Les obres s'usin únicament per il·lustrar les activitats educatives, tant en
l'ensenyament presencial com en l'ensenyament a distància, o amb finalitat de
recerca científica, i en la mesura justificada per a la finalitat no comercial
perseguida.
Les obres no siguin llibres de text, manuals universitaris o publicacions
assimilades, és a dir, qualsevol publicació, impresa o susceptible de ser-ho,
editada per utilitzar-la com a recurs o material del professorat o l'alumnat de
l'educació reglada per facilitar el procés de l'ensenyament o aprenentatge. En
aquest cas, només se'n permet la comunicació pública per part del professorat que
no suposi la posada a disposició ni permeti l'accés dels destinataris a l'obra o
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●

fragment. En aquests casos s'ha d'incloure expressament un enllaç web on
l'alumnat pugui accedir legalment a l'obra.
S'inclogui el nom de l'autor o autora i la font, exceptuant els casos en què no sigui
possible.

D'altra banda, no es poden emprar amb fins educatius sense l'autorització del titular
corresponent les partitures musicals, les obres d'un sol ús i les compilacions de
fragments d'obres o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu.
Si no s'utilitza la citació o la il·lustració de les obres amb finalitats educatives que
estableix la Llei de propietat intel·lectual, cal demanar-ne l'autorització als titulars dels
drets, posant-se en contacte amb la persona titular dels drets d'explotació. Si no es pot
disposar d'aquesta autorització, sempre es poden utilitzar obres que no són objecte de
propietat intel·lectual (article 13 de la Llei de propietat intel·lectual), obres de domini
públic, o subjectes a una llicència Creative Commons o documents extrets de les bases
de dades i revistes electròniques a les quals està subscrita la biblioteca del
Departament d'Educació o qualsevol altra biblioteca, i que la llicència ho permeti.
En el cas dels préstecs bibliotecaris, és la biblioteca que fa el préstec al centre
educatiu, i no el centre educatiu, qui es fa càrrec de la remuneració corresponent per
drets d'autoria, tret que s'hi trobi eximida d'acord amb el precepte esmentat.
Cal tenir present, però, que tot i que se'n permeti fer un ús lliure és necessari citar la
font, si n'hi ha, i el nom de l'autor o autora de l'obra, fins i tot per fer-ne un ús educatiu.

4 Obres amb llicència Creative Commons
Si no hi ha cap indicació sobre les condicions d'ús d'una obra, s'ha de considerar que
aquesta té tots els drets reservats. Sovint, però, les obres van acompanyades d'una
llicència com pot ser la Creative Commons (CC), a través de la qual s'autoritzen
determinats usos d'una obra de manera universal (a tothom) i gratuïta, sense necessitat
de posar-se en contacte amb l'autor o autora de l'obra. Creative Commons és una
corporació sense ànim de lucre que posa les obres a disposició de tothom perquè
qualsevol creador les pugui utilitzar també de manera gratuïta.
Amb aquesta llicència es poden trobar obres de tot tipus. En alguns casos hi ha obres
que tenen una llicència Creative Commons (CC) i també el símbol © (copyright) al
costat del nom de l'autor o autora de l'obra, la qual cosa és compatible, perquè el
símbol copyright indica la titularitat de drets d'explotació.
Les llicències Creative Commons (CC) ofereixen un conjunt bàsic de sis llicències de
propietat intel·lectual, que poden ser aplicades a qualsevol tipus d'obra, en què
s'inclouen treballs educatius. No s'haurien d'aplicar aquestes llicències en obres que no
es puguin protegir per la propietat intel·lectual o que estiguin incloses en el domini
públic.
Per assignar una llicència Creative Commons, per exemple, a un treball educatiu, s'han
de conservar els drets d'explotació i no haver-los cedit a cap editorial en exclusiva. Per
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saber quina llicència s'adapta als drets que es volen cedir i als que es volen conservar,
es pot consultar el selector de llicències Creative Commons.
El cercador Creative Commons (CC) ofereix contingut amb llicència Creative Commons
i en domini públic.

5 La propietat intel·lectual en els materials didàctics elaborats pel professorat
El contracte de treball implica la cessió de drets d'explotació a favor de l'empresa que
contracta l'autor o l'autora, sense que sigui necessari l'acord exprés entre l'empresa i el
treballador o treballadora (article 51 de la Llei de propietat intel·lectual). Aquest és el
cas del professorat que crea materials educatius en exercici de les seves funcions en
organismes administratius o en centres educatius del Departament d'Educació, en virtut
d'una relació funcionarial.
Així, el Departament d'Educació és el titular dels drets d'explotació dels materials
elaborats pel seu personal docent, tot i que no existeixi un acord formal de cessió de
drets. El Departament, però, no pot utilitzar l'obra o disposar-ne per finalitats diferents
de les pròpies de la funció educativa amb què s'ha fet.
Per elaborar aquests materials didàctics, es poden utilitzar tant idees com
coneixements propis o adquirits, ja que aquests manquen de protecció jurídica. En
general, es recomana utilitzar obres del domini públic i obres sota llicència Creative
Commons sense restricció d'obra derivada.
No obstant això, també es poden fer servir obres protegides per drets d'autoria en
aquells casos en què concorrin un dels dos límits de la propietat intel·lectual: el de cita i
el d'il·lustració amb finalitat educativa.

6 La propietat intel·lectual en els treballs de l'alumnat
L'alumnat és autor dels seus treballs (redaccions, dibuixos, fotografies, locucions, etc.) i
li correspon els drets d'autoria, de manera que cal sol·licitar una autorització per escrit
per publicar-los a Internet. Si l'alumne o alumna és menor de 18 anys, l'autorització per
a la publicació d'aquests treballs a Internet correspon als seus representants legals,
llevat dels casos d'alumnes entre 16 i 18 anys que estiguin independitzats amb
consentiment dels seus pares, mares, tutors o persona o institució que els tingui a
càrrec. En aquest cas el mateix alumne o alumna és qui té plena capacitat per cedir els
drets d'explotació.
Cal tenir en compte que resten subjectes a la propietat intel·lectual i, per tant,
gaudeixen de drets morals i d'explotació aquells treballs que puguin ser considerats
obres originals.
Per diferenciar els exercicis rutinaris dels treballs que poden ser considerats obres
originals s'ha d'analitzar cas per cas: aquesta és una funció del registre d'obres de
propietat intel·lectual i comporta una anàlisi prèvia del compliment de diversos requisits,
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en què el terme "originalitat" és clau, a més del caràcter artístic, literari o científic, tal
recull la mateixa Llei. Per exemple, no tenen aquest caràcter la resolució d'una equació
matemàtica ni una redacció sobre el que s'ha fet durant les vacances, però sí que el pot
tenir un poema o un conte.

7 La propietat intel·lectual en la publicació en blogs i en espais web del centre
En el cas d'un espai a Internet (web, blog, intranet, Moodle, etc.) només es poden
utilitzar els materials dels quals se'n tinguin els drets. El fet de divulgar continguts a
través de la xarxa té la consideració de comunicació pública a efectes de la Llei de
propietat intel·lectual. Per tant, es reconeixen als autors i autores la propietat
intel·lectual dels materials, estudis i altres documents penjats al web del centre
educatiu.
En cap cas es poden publicar imatges o obres que no tinguin una llicència que hagi
alliberat els drets que en permetin la utilització. Fins i tot en aquest cas se n'ha de citar
la font i l'autoria.
Per editar materials que han elaborat alumnes amb la finalitat de desenvolupar
l'activitat educativa en blogs i en altres espais web i de comunicació del centre, cal la
cessió corresponent del dret de comunicació pública. Aquesta cessió s'ha d'efectuar
encara que l'autor o autora en qüestió no aparegui clarament identificat, i s'estén a
elaboracions com ara els treballs i projectes de recerca, i altres de similars.
Per tot això, cal informar de les activitats que es prevegi publicar a la xarxa i obtenir-ne
l'autorització signada, tenint en compte, a més, que la Llei de propietat intel·lectual no
admet cap mena de modulació d'aquest requisit segons l'edat dels alumnes.
Abans de publicar en l'espai web del centre una obra original d'un alumne o alumna, si
aquesta inclou obres que poden estar protegides pels drets d'autoria, el centre ha
d'assegurar-se que es compleix amb la normativa de propietat intel·lectual.
El Departament ofereix models d'autorització en matèria de propietat intel·lectual a la
intranet - Portal de centre:
●

●

“Autorització d'alumnes majors de 18 anys i d'alumnes menors d'edat majors de 16
anys independitzats amb el consentiment dels seus pares, mares o tutors legals.
Publicació de treballs i creacions subjectes a la Llei de propietat intel·lectual”
“Autorització d'alumnes menors de 18 anys. Publicació de treballs i creacions
subjectes a la Llei de propietat intel·lectual”

Correspon al centre adaptar els models d'autorització i establir els procediments que
garanteixin que s'han comprovat de manera efectiva l'edat de l'alumne o alumna i
l'autenticitat del consentiment prestat, si escau, per pares, mares tutors o representants
legals.

8 Normativa d'aplicació (propietat intel·lectual)

Propietat intel·lectual

8/9

●

●

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 núm. 97, de 22.4.1996)
Reial decret 281/2003, de 7 de març, pel qual s'aprova el Reglament del Registre
General de la Propietat Intel·lectual (BOE núm. 75, de 28.03.2003)
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