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NORMATIVA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DE L'ACTIVITAT
D'R+I DE LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Preàmbul

L'objectiu primordial de l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació (en endavant, R+I) que
es duu a terme a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és la creació, la publicació, la
disseminació i la transferència dels resultats i els coneixements generats a la societat. Entre els
principis inspiradors de la UOC s'inclouen la posada del coneixement a l'abast de tothom,
independentment del temps i l'espai, i el foment de la recerca i la innovació en la societat del
coneixement.

La UOC reconeix en els Estatuts que la seva finalitat fundacional és promoure i proporcionar
l'educació superior mitjançant la creació, la transmissió i la difusió de la cultura i dels coneixements
científics, humanístics, tècnics i professionals, i l'enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i
científic de Catalunya amb l'objectiu del progrés general, social i econòmic i el seu
desenvolupament sostenible.

D'altra banda, a l'article 1 de les Normes d'organització i funcionament de la UOC (en endavant,
NOF), s'estableix que són objectius de la Universitat "el foment i el desenvolupament de la recerca
científica en tots els camps del coneixement on és present la Universitat i, especialment, en
l'estudi de la societat del coneixement", i "la difusió del coneixement, la transferència de
tecnologia, saber fer i innovació en els camps de la formació i la cultura associades a l'ús intensiu
de les TIC". Així mateix, un altre objectiu de la UOC és que l'estudiantat, professorat i el personal
de gestió interactuïn i cooperin en el Campus Virtual i formin una comunitat universitària que utilitzi
la xarxa per crear, estructurar, compartir i difondre el coneixement.

Principis inspiradors

Els principis rectors d'aquesta normativa són (i) el reconeixement de l'autoria del personal de la
UOC; (ii) la gestió eficient i protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels resultats
generats en el desenvolupament de l'activitat d'R+I de la Universitat, i (iii) la transferència a la
societat d'aquests resultats, mitjançant el llicenciament comercial a tercers, la publicació amb
llicències d'accés obert de les obres (literàries, artístiques i científiques, incloent-hi el programari) i
de les invencions que siguin propietat de la Universitat, sense perjudici dels acords, contractes i
convenis que la UOC hagi subscrit amb tercers o de la possibilitat que la UOC es pugui reservar
els drets d'explotació sobre els resultats d'R+I si ho considera oportú.

Així mateix, en la gestió de la propietat intel·lectual i industrial dels resultats obtinguts en l'activitat
d'R+I, la Universitat ha de seguir els principis fonamentals següents:

- Incentivar el personal propi per a la creació de resultats d'R+I.
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- Col·laborar amb tercers per a la generació d'obres i invencions i la difusió de tecnologia i
coneixements.

- Identificar els resultats d'R+I i determinar la titularitat i regulació dels drets d'explotació sobre
aquests.

- Protegir els drets de propietat intel·lectual i industrial dels resultats d'R+I per inscriure'ls o
registrar-los quan es consideri oportú, si escau.

- Mantenir i difondre registres amb informació relativa a la propietat intel·lectual i industrial
dels resultats de l'activitat d'R+I de la Universitat.

- Publicar, difondre, disseminar, transmetre i promoure l'explotació comercial i industrial, fins i
tot mitjançant la creació d'empreses derivades, dels resultats d'R+I amb llicències d'accés
obert a la societat, sempre que s'estimi convenient i sense perjudici del que estableixin els
contractes, convenis o acords subscrits amb tercers.

Capítol I. Àmbit d'aplicació

Article 1. Àmbit objectiu

Aquesta normativa té per objecte establir i regular:

(i) La titularitat i gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels resultats generats en
l'àmbit de l'activitat d'R+I desenvolupada a la Universitat, tant si es tracta d'activitat d'R+I
col·laborativa o contractada, pròpia de la UOC o promoguda per la Universitat, o bé activitat duta a
terme en col·laboració amb terceres persones, empreses o institucions, o per encàrrec d'aquestes.

(ii) El reconeixement dels drets morals sobre els resultats d'R+I.

(iii) La gestió i el règim de distribució dels resultats econòmics que se'n deriven.

(iv) La protecció i el manteniment dels resultats.

(v) L'explotació i difusió dels resultats.

Article 2. Àmbit subjectiu

1. Aquesta normativa és aplicable al col·lectiu de gestió i al col·lectiu acadèmic (professorat i
personal investigador) (en endavant, el personal) de la Universitat.

2. També és aplicable al personal següent:

a) Personal investigador o de projecte en formació, amb beca, amb finançament propi o extern, en
algun dels programes de doctorat de la UOC en fase de contractació laboral.

La participació del personal investigador o de projecte en formació amb una beca dels programes
de doctorat es produeix sempre que (i) es tracti d'activitats directament associades amb la recerca
que aquest duu a terme, i (ii) tingui caràcter esporàdic i no habitual, de manera que no comporti
menyscabar o interrompre el seu procés formatiu.
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b) Personal investigador o de projecte amb vinculació amb altres universitats.

El personal format per col·laboradors i experts d'altres universitats, centres de recerca i institucions
nacionals o estrangeres sense relació laboral o de prestació de serveis amb la UOC, inclosa la
figura del professor visitant (visiting professor), es produeix sempre que disposi de l'autorització
prèvia de l'entitat a la qual pertany i que aquesta participació externa es reguli, en tot cas, a través
de la formalització d'un conveni o contracte amb aquestes entitats que regeixi l'activitat d'R+I en la
qual participi la UOC.

c) Col·laboradors externs (eventuals i experts contractats).

En el cas dels col·laboradors eventuals i experts contractats que participin en el desenvolupament
d'activitat d'R+I de la Universitat, la col·laboració ha de coincidir amb la durada del contracte d'obra
o servei que es formalitzi per regular-ne la participació.

3. Aquesta normativa és aplicable als estudis de la UOC, així com als instituts o centres de recerca
reconeguts per la Universitat, de conformitat amb el que estableix l'article 8 de les NOF pel que fa
al desenvolupament de l'activitat d'R+I a la Universitat.

Capítol II. Titularitat i gestió dels drets

Article 3. Designació d'autor o inventor i drets morals

1. La UOC ha de respectar el dret a ser reconegut com a inventor o autor o grup d'inventors o
autors i els seus drets morals respecte dels resultats d'R+I que hagin generat en el marc de
l'activitat d'R+I desenvolupada a la Universitat.

2. La menció com a autor o inventor dels resultats d'R+I ha de constar en qualsevol acció
d'explotació o difusió d'aquests resultats que faci la UOC o en la qual la Universitat participi amb
tercers.

Article 4. Titularitat dels resultats del personal investigador o de projecte amb relació
laboral

1. La titularitat dels drets d'explotació dels resultats d'R+I generats pel personal laboral de la UOC
en el desenvolupament de l'activitat d'R+I a la Universitat correspon a la UOC, excepte si s'ha
establert un pacte en contra entre el treballador i la UOC formalitzat per escrit.

2. Pel que fa a les invencions generades per una activitat de recerca que no constitueixi, de
manera implícita o explícita, l'objecte del contracte laboral però que estigui relacionada amb la
seva activitat professional a la UOC, en cas que per obtenir-la hagin influït predominantment
coneixements adquirits dins de la UOC o l'ús de mitjans proporcionats per la Universitat, i sempre
que els drets sobre la invenció no s'hagin cedit a la UOC per contracte, la UOC té dret a assumir la
titularitat de la invenció o a reservar-se un dret d'utilització sobre aquesta.

3. En cas que la UOC assumeixi la titularitat d'una invenció o es reservi un dret d'utilització sobre
aquesta, l'inventor té dret a una compensació econòmica justa fixada en atenció a la importància
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industrial i comercial de l'invent i tenint en compte el valor dels mitjans o coneixements facilitats
per la UOC i les aportacions pròpies de l'inventor. Aquesta compensació econòmica pot consistir
en una participació en els beneficis que obtingui la UOC de l'explotació o de la cessió dels seus
drets sobre la invenció.

4. Excepte prova en contra, les invencions per a les quals es presenti una sol·licitud de patent o
d'un altre títol de protecció exclusiva dins de l'any següent a l'extinció de la relació laboral es
presumeixen fetes durant la vigència d'aquesta relació, de conformitat amb el que estableix la
Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

Article 5. Titularitat dels resultats d'R+I del personal investigador o de projecte en formació
sense relació laboral

La titularitat de la propietat intel·lectual o industrial dels resultats d'R+I generats pel personal
investigador o de projecte en formació amb una beca, amb finançament propi o extern, en algun
dels programes de doctorat, correspon al mateix autor o inventor, de conformitat amb la normativa
aplicable en matèria de propietat intel·lectual i propietat industrial. En tot cas, si la UOC vol
explotar els resultats obtinguts per aquest tipus de personal, ha de sol·licitar autorització a l'autor o
inventor.

Article 6. Titularitat dels resultats d'R+I obtinguts de l'activitat d'R+I amb tercers

1. L'activitat d'R+I que es faci juntament amb tercers sense relació laboral amb la UOC —siguin
persones físiques o entitats, públiques o privades— s'ha de formalitzar sempre per escrit a través
de l'acord, contracte o conveni corresponent amb expressa regulació del règim de titularitat dels
drets de propietat intel·lectual i industrial dels resultats d'R+I que es generin, la indicació de les
condicions d'ús i explotació, del repartiment dels beneficis que s'originin de l'explotació i de la
gestió de la seva protecció jurídica, així com el dret de la UOC a utilitzar els resultats i el
coneixement obtinguts en aquesta activitat amb finalitats de recerca i de docència.

2. En el cas de l'activitat d'R+I que es desenvolupi en el marc de convocatòries públiques de
recerca, nacionals o internacionals, s'ha d'ajustar a la regulació establerta a la convocatòria
corresponent.

3. Queden fora de l'aplicació d'aquesta normativa i pertanyen a l'autor o inventor la titularitat i els
drets d'explotació dels resultats generats en el desenvolupament d'activitats d'R+I fetes pel
personal laboral de la UOC fora de la seva relació laboral amb la Universitat.

Capítol III. Comunicació i protecció dels resultats d'R+I

Article 7. Comunicació de l'obtenció de resultats d'R+I i deure de col·laboració

1. El personal de la UOC té l'obligació de comunicar els resultats —siguin susceptibles o no de
protecció— generats en el marc de la seva participació en l'activitat d'R+I de la Universitat a l'àrea
de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació, en el termini
màxim de dos (2) mesos a comptar des de la generació.
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2. La comunicació es pot formalitzar a instàncies del mateix treballador, o bé a través de
l'investigador o responsable de projecte corresponent, adjuntant tota la informació i documentació
relativa al resultat obtingut, inclòs el percentatge de participació de cada inventor o autor. Un cop
rebuda la comunicació, es fa una anàlisi i una valoració dels resultats i, si es considera oportú, es
resol iniciar els tràmits necessaris per a la protecció jurídica del resultat d'R+I, que, en tot cas, s'ha
de dur a terme abans que es publiqui o divulgui. Pel que fa a la protecció dels resultats derivats de
l'activitat d'R+I de la Universitat obtinguts de l'activitat amb tercers, s'ha d'ajustar al que s'estableixi
en l'acord, contracte o conveni corresponent subscrit per la UOC.

3. El personal de la UOC que tingui la consideració d'autor o inventor de resultats d'R+I ha de
col·laborar amb la Universitat en tot el que calgui per permetre la protecció dels drets de propietat
intel·lectual o industrial dels resultats i, si escau, l'explotació o transferència posterior.

Article 8. Protecció dels resultats de l'activitat d'R+I

1. L'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació és la
responsable d'avaluar la necessitat i l'oportunitat d'iniciar els tràmits de protecció dels resultats
generats en l'activitat d'R+I que es porti a terme a la Universitat amb la col·laboració, si escau, del
personal de la UOC, en el termini màxim de sis (6) mesos a comptar des de la data de recepció de
la comunicació de la generació dels resultats. La resolució que acordi la gestió o no de la protecció
dels resultats d'R+I s'ha de comunicar per escrit a l'investigador responsable o al responsable de
projecte de l'activitat d'R+I en el marc de la qual s'hagi obtingut el resultat.

2. Pel que fa a les invencions susceptibles de protecció per la propietat industrial, si la resolució
emesa no preveu l'inici del tràmit de protecció del resultat, o bé aquesta és desfavorable a la
protecció, l'inventor pot sol·licitar a la UOC la concessió d'una cessió de drets o d'una llicència
d'explotació dels resultats.

3. En cas que s'acordi començar el tràmit de protecció dels resultats, la protecció es pot fer
efectiva a través dels mitjans següents:

a) Presentant la sol·licitud de registre o la inscripció dels drets i informació associada davant
l'organisme o entitat competent, en el cas de registres oficials.

b) Gestionant la protecció davant d'altres organismes que ofereixen sistemes alternatius de
protecció o mitjançant l'ús de sistemes o eines de protecció d'obres.

4. La Universitat, a través de l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de
recerca i innovació, ha de portar el control dels resultats generats en l'activitat d'R+I de titularitat de
la Universitat i, si escau, dels títols de propietat industrial o intel·lectual registrats davant les
entitats o organismes oficials o sistemes alternatius de protecció que s'hagin portat a terme, així
com els acords, contractes i convenis que regulin els drets d'explotació dels resultats i, si és
procedent, la renúncia de drets per part de la UOC.

En cas que els inventors o la mateixa UOC no estiguin interessats en el registre i l'explotació dels
resultats d'R+I generats o no s'arribi a cap acord de cessió o llicència d'explotació d'ús, la UOC no
en sol·licitarà la protecció registral.
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Article 9. Confidencialitat dels resultats d'R+I

1. El personal de la UOC, així com qualsevol persona que participi en l'activitat d'R+I de la
Universitat, amb independència del tipus de relació contractual que tingui amb aquesta, ha de
mantenir la confidencialitat de qualsevol informació relativa a l'activitat esmentada i als resultats
generats i respectar les condicions i els terminis previstos per difondre'ls, amb excepció dels casos
en què la divulgació hagi estat autoritzada per la UOC o en l'acord, contracte o conveni
corresponent que reguli l'activitat d'R+I amb tercers.

2. Pel que fa a les activitats d'R+I desenvolupades per la UOC de manera conjunta o amb la
participació de tercers, és aplicable l'acord de confidencialitat que formi part dels acords,
contractes, llicències o convenis subscrits amb els tercers per protegir la confidencialitat de la
informació i dels resultats derivats de l'activitat d'R+I.

3. No es pot fer cap acte de difusió o publicació dels resultats d'R+I susceptibles de protecció fins
que l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació no
confirmi que s'ha tramitat l'obtenció de la protecció dels resultats.

Capítol IV. Disseminació i explotació dels resultats d'R+I

Article 10. Disseminació dels resultats d'R+I

L'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació ha de
treballar per promoure els resultats de l'activitat d'R+I i assegurar-ne una difusió òptima.

En la difusió dels resultats d'R+I i altres dades associades a la recerca s'han de respectar, sempre
que sigui possible, els principis següents:

● Efectuar el registre i dipòsit digital de tots els resultats (obres i invencions i altres dades de
recerca) al repositori institucional de la UOC (O2) o altres repositoris destinats a aquest
efecte.

● Posar a disposició de tercers els resultats d'R+I amb preferència sota llicències d'accés
obert que permetin l'explotació dels resultats amb criteris de ciència oberta (open source,
open content), preferiblement amb caràcter enunciatiu i no limitador, amb llicències
Creative Commons del tipus BY-SA (per continguts) o llicències de programari lliure, si és
possible del tipus GPL (per programari) que facilitin compartir i fer públic el coneixement
generat a la societat i complir, d'aquesta manera, la Política institucional de coneixement
obert de la UOC.

● Divulgar les dades de recerca (respectant la normativa relativa a la protecció de dades de
caràcter personal) de conformitat amb els principis FAIR.

● Fer públics tots els resultats de recerca derivats de projectes de recerca amb finançament
públic.

La implementació de la Política institucional de coneixement obert de la UOC en la publicació dels
resultats d'R+I ha de ser compatible, en tot cas, amb les polítiques de les agències finançadores
de l'activitat d'R+I que siguin aplicables, amb les polítiques editorials respecte a les publicacions
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científiques (suspensió i embargament de publicacions), i amb el que estableixen els acords,
contractes o convenis de col·laboració subscrits amb tercers.

Article 11. Explotació dels resultats d'R+I per la UOC

1. L'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació és la
responsable d'establir els mecanismes d'explotació i de transmissió a tercers dels drets de
propietat intel·lectual i industrial dels resultats d'R+I de la Universitat que consideri més adients per
al compliment de les seves finalitats, que s'ha de dur a terme d'acord amb la normativa aplicable
en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

2. La UOC pot explotar els resultats d'R+I —que poden consistir en resultats protegibles o no per
la normativa de propietat industrial o de propietat intel·lectual— de diverses maneres:

a) Per si mateixa, de manera directa.

b) Per si mateixa, de manera indirecta.

c) A través d'altres formes d'explotació amb tercers.

En cada cas, s'han de determinar els termes i les condicions d'explotació, així com el règim
econòmic de l'explotació.

3. En qualsevol cas, la UOC ha de promoure i procurar que la via d'explotació escollida permeti la
màxima difusió i accés obert per a la societat dels nous coneixements i tecnologies generats.

Article 12. Fórmules d'explotació dels resultats

1. Sense perjudici de la publicació i disseminació dels resultats d'acord amb l'article 10 d'aquesta
normativa, com a criteri general, l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de
recerca i innovació ha de considerar les següents vies d'explotació dels resultats d'R+I de la
Universitat:

a) Concessió de cessió o llicència en règim d'exclusivitat o no exclusivitat dels drets d'explotació
sobre els resultats d'R+I a l'autor o inventor de la UOC que els hagin generat.

b) Concessió de cessió o llicència en règim d'exclusivitat o no exclusivitat de la titularitat dels
drets d'explotació sobre els resultats d'R+I o la concessió d'una llicència d'explotació a
tercers.

c) Concessió de cessió o llicència en règim d'exclusivitat o no exclusivitat dels drets d'explotació
sobre els resultats d'R+I a una empresa de base tecnològica (empresa derivada), que disposi
de personal de la UOC en la seva plantilla o que tingui participació de la Universitat en el seu
capital social.

d) Participació en empreses de base tecnològica (empresa derivada).

2. En cas que la UOC decideixi no protegir registralment un determinat resultat d'R+I, i no hi hagi
cap tercer, persona física o entitat pública o privada, interessat a adquirir la cessió dels drets
d'explotació o llicències d'ús, la UOC pot comunicar-ho a l'inventor que formi part del personal de
la UOC. En cas d'estar-hi interessat, l'inventor pot sol·licitar la cessió de drets a favor seu i
emprendre els tràmits necessaris per protegir-lo al seu nom, de conformitat amb la normativa
aplicable i respectant en tot cas els acords, contractes o convenis que s'hagin signat amb tercers.
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La renúncia per part de la UOC ha d'estar motivada i s'ha de formalitzar de manera expressa, per
mitjà de comunicació fefaent. En aquest cas, la cessió de drets a favor de l'inventor ha de ser
gratuïta, amb una reserva a favor de la UOC d'obtenció d'un percentatge sobre els beneficis que
l'inventor pugui obtenir per l'explotació comercial dels resultats.

Els contractes de cessió en règim d'exclusiva dels drets de propietat industrial i intel·lectual han
d'incloure sempre una clàusula de reversió de drets a favor de la UOC: (i) tant en cas que els
resultats d'R+I no s'explotin comercialment dins del termini establert en el contracte de cessió, que
no pot ser superior a 24 mesos des de la formalització de la cessió, (ii) com en cas que el
cessionari no hagi pogut demostrar esforços raonables per iniciar l'explotació comercial, la UOC
pot exercir el seu dret de reversió de la cessió de drets sobre els resultats, rescindir el contracte i
deixar el cessionari amb una llicència no exclusiva d'explotació i ús comercial del resultat.

Article 13. Empreses de base tecnològica

1. L'explotació dels resultats d'R+I indicada a l'article anterior es pot impulsar mitjançant la creació
d'una empresa de base tecnològica i de coneixement (empresa derivada) directament relacionada
amb l'activitat científica i tècnica desenvolupada a la Universitat, amb participació de personal de
la UOC, en què pot participar eventualment la UOC, i a la qual es llicencien els drets d'explotació
sobre els resultats d'R+I de la Universitat.

2. La participació del personal de la UOC en el capital social i l'activitat de l'empresa s'ha
d'adequar, en tot cas, a la normativa interna de creació d'empreses derivades de la Universitat i a
la legislació aplicable en la matèria.

Article 14. Distribució dels beneficis derivats de l'explotació comercial dels resultats d'R+I

1. La gestió i distribució dels beneficis derivats de l'explotació dels resultats de les activitats d'R+I
regulades per aquesta normativa s'han de sotmetre, en tot cas, a les normes internes específiques
vigents de la Universitat. Així mateix, han de ser validades pel responsable de l'equip investigador
de l'activitat d'R+I en el marc de la qual s'hagin generat els resultats, i per l'àrea de la UOC que
tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació.

2. Els beneficis nets obtinguts dels ingressos de la venda (cessió de drets d'explotació) o de la
concessió de llicències d'explotació sobre els resultats d'R+I generats s'han de distribuir un cop
s'hagin descomptat dels ingressos bruts obtinguts de l'explotació dels resultats, en cada cas, les
despeses imputables a tramitació, gestió, manteniment i protecció jurídica dels drets, així com les
despeses derivades de la valoració dels resultats d'R+I (entre altres, proves de concepte, materials
de difusió, despeses per comercialització, etc.).

3. En cas que el personal de la UOC que hagi contribuït a la generació dels resultats d'R+I (obres i
invencions) tingui dret a participar en els beneficis obtinguts per la UOC derivats de la cessió o
llicència de drets d'explotació comercial i industrial, aquesta participació en els beneficis ha de ser
considerada retribució extraordinària i no pot comportar cap canvi en la seva relació contractual
amb la UOC.

4. Si l'inventor o autor vol sol·licitar una modificació dels percentatges de coinvenció o coautoria
inicialment establerts entre els diferents membres de l'equip que ha contribuït a generar els
resultats d'R+I, la petició, degudament motivada, s'ha d'enviar a l'àrea de la UOC que tingui
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encomanada la gestió de l'activitat d'R+I. Aquesta àrea, després d'analitzar tota la informació
aportada per l'equip investigador, és qui, finalment, estableix els percentatges que siguin
aplicables.

5. En cas que l'àrea de la UOC que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació
autoritzi l'explotació dels resultats de l'R+I (d'acord amb els articles 12 i 13 d'aquesta normativa), la
distribució sobre el total dels beneficis nets derivats de l'explotació dels resultats d'R+I entre la
UOC i l'inventor o autor s'ha de fer de conformitat amb els percentatges següents:

● Inventor o autor: 50 %.
● UOC: 50 %.

Article 15. Conflicte d'interès en l'activitat d'R+I

1. S'entén per conflicte d'interès qualsevol situació en què les obligacions del personal subjecte a
aquesta normativa poden entrar en conflicte amb les de la UOC i poden afectar l'objectivitat i la
independència de les activitats que fa en nom de la Universitat.

2. D'acord amb el que estableix la Política de conflicte d'interès de la UOC, el personal laboral de
la UOC té l'obligació genèrica d'informar la Universitat de qualsevol situació de conflicte d'interès
real o potencial entre els seus interessos personals o professionals i els de la UOC que es pugui
produir en el marc de l'activitat d'R+I en què participa i que pugui influir a l'hora de prendre una
decisió professional. La persona implicada en la situació de conflicte d'interès (real o potencial) ha
de presentar a la UOC la informació i documentació necessària per analitzar el cas i prendre una
decisió respecte d'això, amb la participació, si escau, de l'àrea de la UOC que tingui encomanada
la gestió de l'activitat de recerca i innovació.

Disposició transitòria

1. Els acords, contractes i convenis que regulin aspectes relatius a la propietat intel·lectual i
industrial dels resultats generats en el desenvolupament de l'activitat d'R+I formalitzats amb
anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta normativa s'han d'adaptar a les seves disposicions, com
a màxim, en el moment de la renovació o pròrroga de l'acord, conveni o contracte que els regeixi.

2. En el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta normativa, la UOC, a través
de l'àrea que tingui encomanada la gestió de l'activitat de recerca i innovació, ha d'actualitzar els
procediments de tipus administratiu, models i formularis per a la posada en vigor i difusió
d'aquesta normativa.

Disposició derogatòria

1. Queda derogada la normativa de propietat intel·lectual i industrial de l'activitat d'R+I, aprovada
pel Comitè de Direcció Executiu de la UOC amb anterioritat a aquesta normativa, així com totes
les altres disposicions que s'oposin al que estableix aquesta normativa.

2. En tot el que no estigui reglamentat en aquesta normativa, és aplicable el que estableix la
normativa que regula la propietat intel·lectual, la propietat industrial i disposicions
complementàries.
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Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de la seva publicació a la seu electrònica de la UOC,
amb l'aprovació prèvia del Consell de Govern de la Universitat.
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ANNEX I. Definicions

A l'efecte d'aquesta normativa, es tenen en consideració les definicions següents:

Resultats d'R+I: tota la tecnologia, coneixement o processos, obres i informació, entre d'altres,
que hagin estat desenvolupats o generats a conseqüència de l'activitat d'R+I pel personal
investigador o de projecte subjecte a aquesta normativa.

Propietat intel·lectual: drets d'exclusiva que corresponen als autors sobre les seves obres
intel·lectuals.

R+I col·laborativa: activitat de la Universitat que té per objecte la participació amb diferents
persones o entitats en un projecte d'R+I amb la finalitat d'assolir un resultat o objectiu comú.

R+I contractada: activitat de la Universitat que té per objecte la prestació a un tercer de serveis
en l'àmbit de l'R+I a canvi d'una contraprestació.

Autor: persona física que crea l'obra intel·lectual (personal docent i investigador, personal de
gestió, becaris i estudiants, col·laboradors i visitants).

Bases de dades: col·leccions d'obres, dades i altres elements independents disposats de manera
sistemàtica o metòdica i accessibles individualment per mitjans electrònics o d'una altra manera.

Obra: resultats susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual. Tota creació original
literària, artística o científica expressada per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible,
actualment conegut o que s'inventi en el futur (per exemple, llibres, cançons, programes
d'ordinador, informes, dibuixos i dissenys gràfics originals, conferències, presentacions, bases de
dades, etc.).

Programari: conjunt d'instruccions dirigides a l'obtenció d'un resultat determinat per l'ordinador. Es
protegeixen com a obres literàries i no com a invencions patentables.

Propietat industrial: drets d'exclusiva que s'atorguen sobre determinades creacions immaterials.
Són exemples de resultats subjectes a la propietat industrial les invencions patentables, els
models d'utilitat, els dissenys industrials, les topografies de semiconductors, les obtencions
vegetals, etc.

Disseny industrial: dret exclusiu de propietat industrial sobre dissenys que siguin nous i tinguin
caràcter singular. Un disseny és l'aparença de la totalitat o de part d'un producte, que derivi de les
característiques de les línies, contorns, colors, formes, textures, etc. Un disseny és nou quan no
s'ha fet públic cap altre disseny idèntic i té caràcter singular quan la impressió que dona a l'usuari
informat és diferent de la impressió general que produeix qualsevol altre disseny.

Invenció: resultats susceptibles de protecció per drets de propietat industrial. Entre d'altres,
productes o processos nous que impliquin una activitat inventiva (és a dir, que no siguin fàcilment
deduïbles de l'estat de la tècnica) i que tinguin aplicació industrial.
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Inventor: persona física que crea una invenció, model d'utilitat o disseny industrial.

Marca: dret exclusiu de propietat industrial per a la utilització d'un signe que permet distingir els
productes i serveis d'una empresa dels d'una altra en el mercat. Pot incloure paraules, imatges,
símbols, lletres, xifres, formes tridimensionals, sons, etc.

Model d'utilitat: dret exclusiu de propietat industrial sobre invencions industrialment aplicables
que són noves, impliquen activitat inventiva i consisteixen a donar a un objecte o producte una
configuració, estructura o composició que li atorga un avantatge apreciable per al seu ús o
fabricació (és a dir, que es caracteritza per la seva utilitat i practicitat). Té menys rang inventiu que
les patents.

Patent: dret exclusiu de propietat industrial que es concedeix sobre una invenció (productes o
processos nous a escala mundial, d'aplicació industrial i que no són fàcilment deduïbles de l'estat
de la tècnica). Faculta el titular per decidir si la invenció pot ser utilitzada per tercers i com s'ha de
fer.

Dades FAIR: dades de recerca que compleixen els principis FAIR (localitzables, accessibles,
interoperables i reutilitzables).

Cessió: contracte a través del qual el titular d'un dret de propietat intel·lectual o industrial l'atorga a
un tercer, cosa que significa una transferència de la titularitat dels drets d'explotació (drets
econòmics). Els drets morals dels autors o inventors són intransferibles i el nou titular sempre els
ha de respectar.

Llicència: contracte a través del qual el titular d'un dret de propietat intel·lectual o industrial
permet a un tercer l'ús i l'explotació dels drets en les condicions que es pactin en relació amb
l'àmbit temporal, territorial, d'exclusivitat, retribució, manteniment, etc.

Exclusivitat: tant la llicència com la cessió es poden pactar en exclusiva i, per tant, el llicenciatari
o el cessionari són els únics legitimats per explotar els drets objecte del contracte. El llicenciador o
el cedent s'han d'abstenir de fer qualsevol acte d'explotació.

Codi obert (open source): programari que es publica sota una llicència de codi obert o bé forma
part del domini públic, a més de desenvolupar-se de manera col·laborativa.

Creative Commons: sistema de llicències obertes que permet compartir, reutilitzar i combinar els
recursos de coneixement, alhora que garanteix que els creadors conservin els seus drets d'autor.

Llicència oberta: llicència d'ús de caràcter gratuït mitjançant la qual l'autor titular dels drets
d'explotació autoritza el públic en general perquè pugui fer ús de la seva obra sense haver de
demanar-li permís, sempre que en l'ús que es faci d'aquesta obra es respectin els termes de la
llicència.
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