
Art. PROPIETAT  INTEL.LECTUAL DELS TREBALLS DE CLASSE DELS ALUMNES. 
 
LEGISLACIO APLICABLE. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril. 
 

RRI LLOTJA 

1. Propietat dels treballs. 

Els treballs que l’alumnat elabori al centre són considerats exercicis escolars realitzats amb finalitat d’aprenentatge i subjectes a avaluació. 
Tenen, per tant, caràcter d’obra col.lectiva, regulada a la Llei de la propietat intel.lectual. 

L’Escola és la propietària dels treballs. L’alumne té reconeguts els seus drets d’autor, així com el dels seus drets morals. 

2. Ús que pot fer l’Escola dels treballs dels alumnes. 

L’Escola podrà utilitzar els treballs dels alumnes amb finalitats pedagògiques,  així com per a la promoció de l’alumnat i del centre i en cap cas  
amb finalitats econòmiques o comercials. En cas de donar-se aquesta última oportunitat es requerirà sempre l´autorització expressa de 
l’alumne i el seu acord amb les condicions econòmiques pactades. Sempre que l’Escola divulgui l’obra haurà de fer constar el nom de l’alumne 
que l’ha realizat.  

3. Ús que pot fer l’alumne dels seus treballs escolars. 

L’alumne podrà disposar a títol propi dels treballs retornats per a l’ús que consideri convenient.  

4. Treballs realitzats pels alumnes en empreses o en col.laboració amb empreses. 

Els convenis de col.laboració amb empreses precisaran els aspectes relatius a la propietat intel.lectual dels treballs, garantint que l’Escola 
pugui fer-ne ús amb finalitats pedagògiques i promocionals. 

 



5. Retorn dels treballs. 

L’Escola podrà realitzar o demanar reproduccions dels treballs i, com a norma general, malgrat ser-ne la propietària, retornarà els originals en 
el termini de dues setmanes després de ser qualificats i sempre que no estiguin sotmesos a reclamacions. No obstant, en les obres 
susceptibles de ser estampades i/o seriades l’especialitat podrà demanar previ acord del professorat que l’alumne reprodueixi dos exemplars i 
que un es quedi a l’arxiu de l’especialitat. En aquest cas el coordinador de l’especialitat serà el responsable de la custòdia. 

Els treballs no recollits passada la data fixada com a termini quedaran a disposició del centre, que podrà fer-ne qualsevol ús o bé reciclar-los.  

Els projectes i obres finals que cada tribunal determini d’entre els qualificats amb excel.lent o notable, reproduïts en format digital, seran 
enviats pel coordinador de l’especialitat cada curs acadèmic en un CD a la Biblioteca de l’Escola per tal que els alumnes puguin consultar-los. 
De manera excepcional i en aquells casos en què l’interés artistic del projecte o obra ho aconsellin, el tribunal pot proposar a la Comissió de 
patrimoni que el projecte o obra original, passi a formar part del patrimoni de l’Escola.  

6. Comissió de patrimoni. 

La Comissió de patrimoni, formada per un membre de l’equip directiu, que la presidirà i informarà el director de les decisions preses en cas de 
no ser el mateix director el president de la comissió, un representant dels professors del consell escolar, un representant del claustre de 
professors i un alumne del consell escolar,  es constituirà cada inici de curs. És competència d’aquesta comissió l’inventari, custòdia i 
conservació dels treballs que formen part del patrimoni de l’Escola, decidir quins projectes o obres finals originals han de constituir aquest 
patrimoni i establir si s’escau les corresponents compensacions econòmiques als alumnes autors dels treballs. 

7. Disconformitat de l’alumne amb les decisions del centre respecte als temes tractats en aquest article. 

L’alumne que no estigui d’acord amb qualsevol decisió presa per l’Escola en relació al seu treball, preu o condicions de propietat o exposició 
de la seva obra, presentarà una reclamació per escrit dirigida a la Direcció de l’Escola, que la trametrà al Consell Escolar. Un cop resolta pel 
Consell i en cas de desacord amb aquesta decisió, l’alumne podrà interposar recurs davant dels òrgans que consideri adients. 
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