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CONDICIONS GENERALS PER ENCÀRRECS I CESSIÓ DE DRETS 
 
 

1. DEFINICIONS 
 
- Campus Virtual/Plataforma: espai al qual s’accedeix a través de la pàgina web www.uoc.edu 

i/o plataformes virtuals dins les quals la UOC desenvolupa les seves iniciatives 
d’ensenyament no presencial. 

 
- Continguts: resultat desenvolupat per la Contractant en el marc de la prestació de serveis i/o 

la realització de treballs que comporten la cessió de drets a favor de la UOC, encarregada per 
la mateixa, per a la seva integració a l’oferta formativa. 

 
- Contractant: persona física o jurídica a qui la UOC encarrega la prestació de serveis i/o 

continguts per a la seva integració a l’oferta formativa que la UOC desenvolupa a través del 
Campus Virtual/Plataforma. 

 
- Contracte: conjunt de documents que, conjuntament amb “Condicions Generals”, regulen les 

condicions aplicables a l’encàrrec. 
 
- Encàrrec: prestacions a executar i els continguts a desenvolupar per la Contractant. 
 
- Full d’Encàrrec: document a subscriure per la UOC i la Contractant on es fixen, per cada 

encàrrec concret: les característiques, l’abast, les condicions i els termes específics de les 
prestacions a executar objecte de l’encàrrec, i els continguts a desenvolupar per part de la 
Contractant. 

 
- UOC: Fundació Universitat Oberta de Catalunya (CIF G-60667813), que actua com a part de 

la relació contractual destinatària de les prestacions i continguts de cada Encàrrec. 
 
- Grup UOC: societats que formen part del Grup Fundació per a la Universitat Oberta de 

Catalunya, que està format per la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Grup 
UOC SLU, Oberta UOC Publishing SLU, Educacionline SLU, Invergy B Side SLU i UOC 
Corporate SLU .. 

 
2 CARÀCTER DE LES CONDICIONS GENERALS 

 
Aquestes Condicions Generals de Contractació (en endavant, “Condicions Generals”), que 
poden ser consultades a la seu electrònica del portal de la UOC (www.uoc.edu) tenen com 
finalitat regular les relacions entre la UOC i els seus proveïdors de continguts del Campus Virtual 
i formen part de la documentació contractual dels serveis i/o la realització de treballs amb cessió 
de drets a favor de la UOC 
 
Les “Condicions Generals” juntament amb el “Full d’encàrrec” conformen el “Contracte” entre la 
UOC i la Contractant. La Contractant manifesta amb la signatura del “Full d’Encàrrec” que ha 
llegit les condicions generals i les accepta. 
 
Les “Condicions Generals” s’aplicaran a tota qüestió que no hagi quedat regulada expressament 
al “Full d’Encàrrec”. En el cas que hi hagi alguna excepció a aquestes “Condicions Generals”, 
només serà vàlida si ha estat formulada per escrit i expressament acceptada per la UOC. La 
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mateixa només serà d’aplicació al  “Full d’Encàrrec”  al que se’n faci menció sense afectar cap 
altre encàrrec o contracte amb la UOC. 
 
No seran en cap cas d’aplicació aquelles condicions, termes i especificacions que lael 
Contractant pugui fer constar en les seves factures o altres documents creuats entres les parts 
que contradiguin els termes i condicions que regeixen el “Full d’Encàrrec”. 

 
 

3. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTANT 
 
La Contractant s'obliga a executar l'encàrrec d'acord amb les instruccions i directrius que rebi 
dels responsables de la UOC, en especial, respecte la metodologia didàctica, les matèries, el 
plantejament i altres qüestions que es consideren fonamentals segons es detalla al corresponent  
“Full d’Encàrrec”. 
 
4.  CESSIÓ DE DRETS  
 
Sense perjudici que en aquells supòsits en que per la concurrència de determinats requisits i/o 
circumstàncies correspongui en aplicació de la normativa vigent a la UOC la condició legal de 
productor i, en conseqüència, la titularitat dels drets sobre els continguts i/o prestacions 
protegides que en el seu cas se’n derivin de l’encàrrec, el Contractant cedeix a la UOC, en 
exclusiva, els drets d'explotació incloent els de reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació derivats dels continguts per a la seva explotació i comercialització, en qualsevol 
mitjà o suport, gràfic, fonogràfic, audiovisual, digital o de qualsevol altra naturalesa en l’abast que 
es determina en aquest “Contracte”. 
 
5. MODALITATS D’EXPLOTACIÓ  
 
5.1 Explotació a través de mitjans digitals 
 
En virtut de la condició de productor i/o de la cessió efectuada, la UOC, les empreses del Grup 
UOC i/o tercers autoritzats per aquesta podran portar a terme la digitalització, emmagatzematge 
i transmissió digital, així com els actes i modalitats d’explotació dels continguts que seguidament 
es relacionen: 
 

 L’explotació a través del Campus Virtual (www.uoc.edu), la descripció i funcionalitats dels 
quals el Contractant declara conèixer i acceptar.; 

 
 L’explotació a través d’altres plataformes, pròpies o de tercers autoritzades per la UOC 

i/o d’altres recursos digitals. 
 
La posada a disposició podrà efectuar-se, entre d’altres: 
 

 En qualsevol format; així en el cas dels texts en el format conegut com e-book i/o altres 
i amb caràcter purament enunciatiu  en PDF, EPUB,  MOBIPOCKET, AZW, IPAPER, 
TXT, HTML, XML, BBEB, OPENEBOOK, MICROSOFT, PALM, RPF, DOC/DOCX, FB2, 
LRF, CHM, JPEG, PNG, TIFF, BMP, GIF, PSD, INDD, QXP, IGES, ILBM, KEYRING 
PDF, XMDF. 

 En qualsevol suport, receptor, o ordinadors i lectors electrònics, dispositius dedicats, E-
readers o PDAs, Telèfons mòbils, Smartphone, tauletes o televisors.  
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 Incorporant funcionalitats de recitació o text-to-speech o gravació per artistes, intèrprets 
o executants.  

 A través de modalitats de descàrrega (downloading), mera emissió (streaming), accés 
públic. 

 A través de xarxes de radiodifusió o Internet o TCP/IP, o línies punt a punt o línies punt 
a multipunt o UMTS o GPRS  o CDMA o HDSPA (+) o 3G o 4G. 

 En qualsevol sistema de comercialització o canals d’explotació o botigues online  o 
botigues embebides en software y/o hardware, iTunes App Store, Mac App Store, 
Android Market, App World o plataformes de posada a disposició o plataformes d’emissió 
a demanda o plataformes d’accés per subscripció. 

 
Igualment la UOC o tercers autoritzats per aquesta podran portar a terme actes com, 
 

 L’Atribució d'una URL, visualització a la pantalla, impressió i baixada dels Continguts; 
 La digitalització, conversió, encriptació, incorporació de sistemes de seguiment i control 

o marques d’aigua o DRM.  
 
5.2 Explotació a través de mitjans audiovisuals 
 
Addicionalment a les explotacions mitjançant sistemes o mitjans digitals abans descrites, els 
continguts o les obres derivades d’aquests que, en el seu cas, es portin a terme podran ser 
explotats amb mitjans o suports audiovisuals o televisius com o conjuntament amb; 
 

 obres i gravacions audiovisuals, independentment del seu metratge, 
 

 a través de l’emissió i transmissió per radiotelevisió  alàmbrica o inalàmbrica, gratuïta o 
remunerada; sense límit de repeticions; per qualsevol sistema tècnic, hertzià o fil o cable 
o fibra òptica,  satèl·lit, master antenna Systems, mds o televisió de baixa potència, lptv,  
televisió digital terrestre (tdt) o integradors de dispositius mòbils; 

 

 animacions o imatges animades; obres multimèdia o programes d'ordinador, fitxers 
executables o Apps o Webapps o llibres interactius o videojocs o càpsules. 

 
5.3 Explotació a través de la distribució 
 
En virtut de la condició de productor i/o de la cessió efectuada, la UOC, les societats del Grup 

UOC i/o tercers autoritzats per aquesta, incloent en el seu cas l’alumnat, podran portar a 
terme, en suport gràfic i digital o electrònic off-line entre d’altres, els actes i modalitats de 
reproducció i distribució dels continguts que permetin la seva utilització i/o explotació; 
incloent entre d’altres:  

 
 La reproducció i fixació dels continguts en suport gràfic, entenent com a tal qualsevol forma 

que puguin adoptar revistes, llibres, fulletons, impresos, escrits, en qualsevol tipus de 
format o presentació, inclosos –pel que fa a llibres- la tapa dura o cartoné, tapa rústica, 
edicions econòmiques o de butxaca, en suports o formats audiovisuals i en suports  digitals 
(Off-line) incloent, CD-ROM, CD-RW, MD, Laser-disc, DVD, HD-DVD, Blue Ray Disc, 
targetes i llapis de memòria, dispositius dedicats, discs durs externs, discs duros 
multimèdia, lectors electrònics (e-readers), tabletes; 

 La distribució mitjançant la cessió, venda, lloguer i préstec o per qualsevol altre negoci 
jurídic dels Continguts fixats i reproduïts en qualsevol dels suports als que es fa referència 
en l’apartat anterior, incloent les modalitats conegudes com print on demand;   
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 La comercialització total o parcial dels continguts podrà ésser realitzada, entre d’altres, a 
través de qualsevol canal comercial, incloent llibreries, canal club, canal quiosc, la venda 
directa, teletienda, grans superfícies i qualsevol altre sistema de comercialització que la 
UOC tingui per convenient, ja sigui de forma separada o conjunta amb altres continguts 
en suport gràfic o en qualsevol altre format.  

 
Addicionalment a l’anterior, la UOC queda facultada per atorgar llicències Creative Commons 
sobre els continguts incloent les de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada (BY-NC-
ND), v.3.0 España (jurisdicció espanyola) que permetrà copiar-los, distribuir-los i transmetre’ls 
públicament sempre citant l’autoria i la font, sense fer-ne un ús comercial i sense fer obra 
derivada i/o la Creative Commons de tipus Reconeixement-CompartirIgual (BY-SA), v.3.0 
España (jurisdicció espanyolaque permetrà copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament 
i fer-ne obres derivades, sempre citant l’autoria i la font, tant per a usos comercials com no 
comercials. Si aquest contingut és transformat, l'obra generada estarà sotmesa a una llicència 
Creative Commons similar o compatible amb l’esmentada llicència.  
 
5.4 Actes de transformació i instrumentals 
 
La UOC, en tant que cessionària del dret de transformació podrà efectuar en funció de la 
naturalesa dels continguts transformacions textuals, gràfiques, fonogràfiques, radiofòniques, 
musicals, teatrals, audiovisuals i multimèdia, de forma directa o indirecta,  incloent entre altres: 
 

 actes de transformació incloent la traducció, el doblatge i subtitulat,  seqüeles, pre-
seqüeles, remakes, versions, spin off o serialitzacions; 

 actes instrumentals com guions, storyboards, il·lustracions, art conceptual (concept 
art), dissenys, models, imatges, seqüències d'imatges bi o tridimensionals,  
animacions,  mapes d'interactivitat,  iconografia; 

 elements accessoris o interfícies d'usuari (GUIs), menús d'elecció, sistemes de 
navegació, mecanismes de usabilitat, elements flotants, capes d'interfície tàctil, 
sonoritzacions, dissenys de pantalla,  comandaments representats gràficament;  

 promoció, tràiler o making off, Clips, teasers, Spoofs, seqüències,  fragments, 
fotogrames, fotografies, elements sonors i/o d'interpretació. 

 
6.  ÀMBIT I ABAST DE LA CESSIÓ  
 
La cessió de drets que s’atorga a la UOC: 
 

 Amb caràcter exclusiu i amb el màxim abast que autoritzin les disposicions legals 
aplicables; 

 Inclou el dret de traducció a totes les llengües del món i la posterior explotació de les 
traduccions; 

 S’efectua per l’àmbit territorial de tot el món. 
 
 
7.  DURADA 
 
La durada de la cessió de drets objecte del contracte és pel període màxim de duració dels drets, 
de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable, excepte pel que fa a la cessió dels 
drets d’edició que queda limitada a 15 (quinze) anys a comptar des de la data de signatura del 
“Full d’Encàrrec”. Transcorregut el termini esmentat, s’entendrà renovada l’esmentada cessió  
automàticament per períodes iguals i successius de quinze  anys, excepte notificació d’una de 
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les parts, amb una antelació mínima de 3 (tres) mesos a la data de finalització del període inicial 
o qualsevol de les seves pròrrogues. A la finalització de l’esmentat període de 15 (quinze) anys 
o de qualsevol de les seves pròrrogues, la UOC gaudirà d’un dret d’opció preferent per la cessió 
dels esmentats drets de reproducció i distribució, en els mateixos termes i condicions que el 
Contractant pugui convenir amb tercers. 
 
8.  UTILITZACIONS PROMOCIONALS 
 
La contractant autoritza la utilització parcial o total dels continguts per la promoció de les activitats 
de la UOC. Així mateix, mitjançant la signatura d’aquestes “Condicions Generals” i del “Full 
d’Encàrrec”, autoritza expressament la UOC, tant en l’àmbit d’explotació dels continguts com de 
la seva promoció, a la utilització de la seva imatge i fotografia, del seu nom i cognoms, i de 
qualsevol altra dada de caràcter personal, incloent, en el seu cas, la veu que hagi estat sol·licitada 
per la UOC a aquests efectes, així com les seves dades curriculars. 
 
 
9. CIRCUMSTÀNCIES RELATIVES A LA UTILITZACIÓ  
 
La cessió efectuada a la UOC permetrà la utilització dels continguts: de forma directa o indirecta, 
a través de cessions a tercers; de forma total o parcial; unitària o successiva; separada o 
conjunta; temporal o permanent. 
 
10. CESSIÓ DE DRETS A FAVOR DE TERCERS  
 
La Contractant atorga el seu consentiment exprés a fi i efecte que els drets cedits mitjançant el 
contracte puguin ser cedits en conjunt o separadament, amb caràcter exclusiu o no, a títol onerós 
o gratuït, de forma parcial o total, a terceres persones físiques o jurídiques o que, en el seu cas, 
atorgui a tercers les autoritzacions o llicències que estimi pertinent respecte a qualsevol dels 
drets i modalitats objecte de cessió, establint els termes i condicions que consideri més oportuns 
per l’explotació dels continguts. 
 
11.  DRET DE PREFERENT ADQUISICIÓ  
 
La Contractant atorga a favor de la UOC el dret de preferent adquisició sobre qualsevol modalitat 
d’utilització o forma de difusió que en el futur pugui aparèixer. A aquests efectes, la Contractant 
s’obliga a notificar de forma fefaent les condicions ofertes per un tercer, deixant a la UOC un 
termini de 30 dies per comunicar la voluntat d’adquirir o no els drets en qüestió. 
 
12. APLICACIÓ D’AQUEST CONTRACTE A LES OBRES DERIVADES 
 
 En el cas que, en un futur, a la UOC l'interessi la revisió, actualització, anotacions, o 
transformació en qualsevol forma dels continguts, li comunicarà a la Contractant els termes de 
l’encàrrec mitjançant un nou “Full d’Encàrrec”. Si no s'arriba a un acord, la UOC podrà efectuar 
l’encàrrec a una tercera persona, atorgant a la Contractant, mitjançant aquest document, els 
consentiments necessaris a aquests efectes.  
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13.    REMUNERACIÓ  
 
Per l’execució del treball encarregat i la cessió de drets recollida en aquest contracte, la UOC 
pagarà al Contractant la quantitat que es determina al “Full d’Encàrrec”. 
 
14.  GARANTIA D’INDEMNITAT 
 
El Contractant respon davant la UOC de l’autoria i l’originalitat dels continguts i de l’exercici 
pacífic dels seus drets, i manifesta que sobre els mateixos no ha contret cap compromís contrari 
als drets que corresponguin a la UOC, en virtut de la cessió acordada entre les parts. Així mateix, 
la Contractant es compromet a no realitzar actes de disposició futurs sobre els continguts 
encarregats, essent responsable davant la UOC de les reclamacions de tercers derivades de 
l’eventual incompliment d’allò manifestat en aquesta clàusula. 
 
Per tant, la Contractant es fa responsable davant la UOC i tercers de totes les responsabilitats 
econòmiques que puguin derivar-se d’accions, reclamacions o conflictes derivats de 
l’incompliment de les obligacions, manifestacions i garanties assumides per la Contractant. 
 
15. INTEGRITAT 
 
Les parts reconeixen que el “Full d’Encàrrec”, juntament amb aquestes “Condicions Generals”, 
constitueixen la integritat de l’acord entre elles i anul·len i substitueixen qualsevol acord anterior, 
escrit o verbal, que pogués existir sobre el mateix objecte. 
 
 
16. PRELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL 

 
Sense perjudici del que preveu la Clàusula 2 d’aquestes “Condicions Generals”, si el “Full 
d’Encàrrec” contradiu les “Condicions Generals”, i no existeix acord entre les parts sobre la 
qüestió discutida, prevaldran els termes del “Full d’Encàrrec”. 

 
El “Full d’Encàrrec” i les “Condicions Generals” són documents complementaris, de manera que 
el que es disposa i acorda a tots ells constitueix el contingut de la relació entre les parts, que 
haurà d’interpretar-se mitjançant la integració de tots els documents que la composen. 
  
17. PERFECCIONAMENT 
 
La relació contractual entre les parts es perfecciona mitjançant el “Full d’Encàrrec”, degudament 
signat per les dues parts, moment al qual s’entén que es exigible per ambdues parts el 
compliment del que s’ha acordat. 
 
 
18. CRÈDITS 
 
La UOC es compromet a fer constar en els mitjans i/o suports en els que apareguin els continguts, 
els crèdits i/o mencions que consten al “Full d’Encàrrec”. 
 
19. GRUP EMPRESARIAL 
 
La cessió objecte d’aquest contracte s’entén efectuada indistintament en favor de qualsevol de 
les societats que formen part del “Grup UOC. 
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20. PROHIBICIÓ DE CESSIÓ I/O SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTANT  
 
La Contractant manifesta conèixer i acceptar que l’encàrrec s’efectua per raó de la seva condició 
personal i professional i, en conseqüència, queda prohibida qualsevol cessió del contracte i/o la 
subcontractació de les prestacions derivades d’aquest contracte., a menys que la UOC ho 
autoritzi expressament. 
 
21. PROTECCIÓ DE DADES  
 
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679, la UOC 
informa al CONTRACTANT que les seves dades seran desades als servidors de la UOC o en 
proveïdors i empreses encarregades del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori 
de la Unió Europea o estiguin emprats pel Privacy Shield, responsabilitat de Universitat Oberta de 
Catalunya, amb la finalitat de formalitzar la relació jurídica derivada de la signatura del present 
contracte. Per exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició o portabilitat 
de les dades, pot enviar un missatge a fuoc_pd@uoc.edu. 
 
 
22. NOTIFICACIONS 
 
Per a qualsevol notificació referent al Contracte, les parts designen el correu electrònic indicat al 
“Full d’Encàrrec”, si bé el podran modificar comunicant el canvi a l'altra part per carta certificada. 
 
23. NORMATIVA 
 
El Contracte conformat per les “Condicions Generals” i el “Full d’Encàrrec” es regirà i serà interpretat 
d'acord amb el que preveu el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i, en general, per les disposicions legals que hi siguin aplicables. 
 
24. JURISDICCIÓ I FUR 
 
Per a solucionar qualsevol litigi derivat de la interpretació o l'aplicació del Contracte, les parts se 
sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona renunciant al seu propi fur si fos un altre. 
 
 
 
 
 

 


