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eGela ERABILTZEKO BALDINTZAK 

UPV/EHUk irakaskuntza telematikorako plataforma bat dauka: eGela 
(Moodle bertsio berria). Gradu eta Master Ofizialetako irakasgaien 
irakaskuntzan laguntzeko tresna da, eta irakasleek zein ikasleek erabili 
ahal izango dute, irakaskuntza-ikaskuntza prozesu osoan zehar. 

Ondorioz, beharrezkoa da erabiltzaile orok jakitea nola txerta ditzaketen 
plataforman hirugarrenek egindako obrak, zer eskubide dituzten euren 
egiletzako obrei dagokienez, eta zer erabilera eman diezaieketen 
plataforman txertatutako materialei; betiere, jabego intelektualarekin 
lotutako arauak erabat errespetatuta. 

Hemen finkatutako gidalerroak irakaskuntzaren zeinahi esparrutan 
aplikatzeko modukoak dira, baita ikasgela birtualetik kanpora ere. 

1.- Zer da jabego intelektuala? Zer Legek arautzen du? Eta zer babesten 
du?  

a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako definizioaren
arabera, "Jabego intelektuala hainbat eskubide pertsonalek edo/eta 
ondare-eskubidek osatzen dute, egileari zein bestelako titularrei euren 
obrak eta zerbitzuak uzteko zein ustiatzeko aukera esleitzen dieten 
eskubideak". 

b) Jabego Intelektuala, hain zuzen, apirilaren 12ko 1/1996
Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Jabego Intelektualaren 
Legearen Testu Bateginean dago araututa
(https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-
consolidado.pdf)). 

c) Jabego intelektuala babesteko helburua, berriz, 1/1996 Lege
Dekreturen 10., 11. eta 12. artikuluetan dago arautua. 

• Jatorrizko obrak eta tituluak: jatorrizko sorkuntza literario,
artistiko edo zientifiko guztiak, gaur egun ezaguna den edo
etorkizunean asmatuko den edozein euskarri edo bitarteko
ukigarri nahiz ukiezinen bidez adierazitakoak. Esate baterako,
liburuak, diskurtsoak, hitzaldiak, txostenak, katedrako
azalpenak, musika-konposizioak, eskultura, pintura-obrak,
planoak, grafikoak, argazkiak eta ordenagailu-programak.

• Obra eratorriak:
• Itzulpenak eta egokitzapenak.
• Orrazketa-lanak, eguneratzeak eta oharrak.
• Laburpenak.
• Musika-moldaketak.
• Obra literario, artistiko edo zientifikoaren zeinahi

eraldaketa.
• Babesa izango dute, halaber, bildumek eta datu-baseek.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf)
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf)
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d) Bestalde, Legearen 13. artikuluaren arabera, Jabeko Intelektualetik
salbuetsita geratuko dira: 

• lege- edo arau-xedapenak eta dagozkien proiektuak
• jurisdikzio-organoen ebazpenak
• erakunde publikoen ekintzak, hitzarmenak, gogoetak eta

irizpenak
• aurreko testu guztien itzulpen ofizialak

2.- Zer material erreproduzitu edo eskaneatu eta txertatu dezaket 
eGela plataforman, inolako mugarik gabe?  

• Jabego Intelektualaren Legearen Testu Bategina onartzen
duen apirilaren 12ko 1/1996 Lege Dekretuak babesten ez
duena edo aplikazio-eremutik kanpo dagoena.

• Egilearen heriotzatik 70 urte baino gehiago igaro direlako
jabari publikokoak diren obrak; betiere, egilea eta haren obra
aipatuta, eta bertan inolako aldaketarik egin gabe.

3.- Zer baldintzatan erreproduzitu edo eskaneatu ditzaket Jabego 
Intelektualak babestutako eta aurreko atalean jaso gabeko obrak, 
eGelan txertatzeko?  

1.- Jabego intelektualaren helburua diren eta "creative commons" 
lizentzien edo antzekoen babesarekin argitaratutako obrak eta 
"open access" errepositorioetan bildutakoak erabili ahal izango dira; 
betiere, dagokien lizentzian xedatutako mugen arabera. 

2.- Jabego Intelektualaren Legearen Testu Bategina onartzen duen 
apirilaren 12ko 1/1996 Lege Dekretuaren 32. artikuluak 
aurreikusten du obra berekietan txertatu daitezkeela besteren obren 
pasarteak, baldin eta irakaskuntzaren aipurako edo ilustraziorako 
egiten bada. 

a) Aipurako eskubidea: egikaritu daiteke, honako baldintza
hauetan: 

• Obra bereki batean txertatuta egon beharko dute
• Pasarte bat (obra idatzien, soinuzkoen edo ikus-

entzunezkoen kasuan) edo obra bakan bat (plastikakoak
edo argazkigintza figuratibokoak) izan beharko dute

• Dagoeneko hedatutako obrak izan beharko dute (jendeari
dagoeneko ezagutarazitakoak)

• Aipu gisa edo analisirako, iruzkinerako edo epaia emateko
txertatu beharko dira

• Irakaskuntza edo ikerketa izan behar du horiek
erabiltzearen helburua

• Txertatzeko dagoen helburuak arrazoitu beharko du
aipuak gehitzea

• Ezinbestekoa izango da iturria eta egilea adieraztea



2016/11/09 – b.1 3 

b) Irakaskuntzaren ilustrazioa: honako baldintza hauen mende
egongo da: 

• Irakasle batek egin beharko du
• Pasarte bat (obra idatzien, soinuzkoen edo ikus-

entzunezkoen kasuan) edo obra bakan bat (platikakoak
edo argazkigintza figuratibokoak) izan beharko du

• Dagoeneko hedatutako obrak izan beharko dute (jendeari
dagoeneko ezagutarazitakoak)

• Ilustrazio-helburuekin egin beharko da: berori txertatzeak
lotura eduki behar du testuaren eduki pedagogikoarekin,
lagungarria izan behar du gaia ikasteko edo testua hobeto
ulertzeko, eta bere helburuak irakastea izan behar du

• Ikasgeletan egin behar da (ikasgela birtualak barne)
• Ez du merkataritza-helbururik izan behar
• Ezingo da erabili unibertsitate-eskuliburu edo antzeko

gisa
• Ezinbestekoa izango da iturria eta egilea adieraztea

3.- Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testu Bategineko 32.4 
artikuluak babesa ematen die inprimatuta dauden edo inprimatzeko 
dauden obren edo argitalpenen erreprodukzio partzialerako, 
banaketarako eta komunikazio publikorako egintzei, egilearen 
baimena beharrezko izan gabe, egintza horiek hezkuntza eta ikerketa 
zientifikoko helburuekin gauzatzen direnean. Ezingo da 
erreproduzitu obra osoaren % 10 baino gehiago, edo aldizkari bateko 
edo aldizkako argitalpen bateko artikulu bat baino gehiago; 
unibertsitatean bertan egin beharko da (ikasgela birtualak barne), eta 
ikasleen eta irakasle nahiz ikertzaileen artean baino ez da banatuko. 

4.- Gainerako kasu guztietan, Jabego Intelektualaren Legeak 
babestutako dokumentuak, artikuluak edo liburuak oso-osorik edo 
partzialki erreproduzitzen dituzten fitxategiak txertatu ahal izango 
dira Plataforman; betiere, aurretik eskubideen titularrak horretarako 
baimena eman ostean. 

Baimen hori emateko erabat edo partzialki lagatzeko kontratu bat 
sinatu beharko da, eta horrek ez dio inolako kosturik ekarriko 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateari. 

4.- Irakaskuntzarako interesekoak diren jabeko intelektualeko 
informazio edo obretarako sarbidea eman dezaket, obra bera 
erreproduzitu behar izan gabe?  

Ikastaro birtualerako interesgarria den dokumentu bat webgune batean 
eskuragarri baldin badago, Probintzia Auzitegien irakaspen gehienek 
baimena ematen dute esteka hiperesteka bidez jasotzeko. Estilo zuzenak 
dio dagokion aipua ere aipatu behar dela, eta hala badagokio, testuari 
laguntzeko beharrezkoak diren iruzkinak ere bai. 
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Egilearen edo haren izenean eskubideak egikaritzen dituen pertsonaren 
jakinarazpen-frogagarria jasoz gero, esanez irakaskuntza-material 
horretan jasotako estekak behar bezala argitaratuta ez dagoen obra bati 
egiten diola erreferentzia, berehala ezabatu beharko da. 

5.- eGelan txertatu beharreko materialarekin lotuta kontuan eduki 
beharreko bestelako gai batzuk  

Irakaskuntza-helburuekin eGelan argitaratzen den zeinahi fitxategik 
(argazkizkoak edo bideo-grafikoak) errespetuz jokatu beharko du 
fitxategi horretan ageri direnen irudi pertsonalarekin, eta beharrezkoa 
izango da bertan ageri diren pertsonek espresuki emandako baimena 
izatea, inolako geografia-mugarik gabe eta denbora mugagabean; 
baimenik izan ezean, beharrezko neurriak hartuko dira identifikatuak 
izan ez daitezen. 

Material horietako edozein kentzeko jakinarazpen-frogagarria jasoz gero, 
kendu egin beharko da. 

6.- Zer eskubide daukat osatu eta eGelan txertatu ditudan materialen 
gainean?  

Jabego Intelektualaren Legearen Testu Bateginean xedatutakoaren 
arabera obratzat jo daitezkeen materialen egileek (izan erabiltzaileak edo 
ikasleak) Lege horrek esleitutako eskubide guztiak izango dituzte. 

7.- Zer erabilera eman diezaieket eGelan txertatutako materialei? 

eGelan txertatutako obren egileak, dagokion lizentziaren bitartez, 
erabilera zabalagorako aukera ematen duenean izan ezik, gainerako 
kasuetan, txertatzearen arrazoi izan zen helburu akademikora edo 
irakaskuntza- eta prestakuntza-helburura mugatuko da horien erabilera, 
eta debekatuta egongo da zeinahi baliabideren bitartez osorik edo 
partzialki erreproduzitzea, eta baita zabaltzea edo hirugarrenei banatzea 
ere. .... 

ADIERAZTEN DUT irakurri eta ulertu dudala honako dokumentu hau, eta 
konpromisoa hartzen dudala berau betetzeko eta nere gain hartzeko 
jabego intelektualaren eskubideak edo gidaliburuko beste zeinahi eduki 
urratzeagatik Unibertsitateari etor lekizkiokeen erantzukizunak eragin 
dituen pertsonari egotziko zaizkiola". 



CEDRO (Erreprografiarako eskubideen espainiar gunea) (www.cedro.org). Liburu eta aldizkako argitalpenen 
egileen interes legitimoak defendatzen ditu, hauen lanak legez erabili eta zabaltzeko erraztasunak emanik.

Vegap (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos), www.vegap.es. Ikusizko sortzaileen egile eskubideak 
defendatzen ditu.

Argitalpen baten % 10 baino gehiago erabili nahi bada, hona jo behar da:
www.conlicencia.com  

Irudirik erabili nahi bada, hona jo:
www.vegap.es

Informazio zabalagoa lortu ahal da esteka honetan:
www.conlicencia.com/cedro-vegap-crue

Lan osoaren % 10ren kopia, edo antzeko luzera
duen kapituluarena.

Baimendutako kopiak posta elektronikoaren bidez igorri
eta zabaldu, UPV / EHUko unibertsitarioen artean.

Inprimaketa bat baimendutako kopiak erabiltzen dituen
pertsona bakoitzeko.

Baimendutako kopiak ikasle eta irakasle-ikertzaileen
esku jarri intranetean.

Digitalki erreproduzitu aldizkari edo aldizkako argitalpen
baten artikulu bat.

Baimendutako kopiak euskarri digitaletan ezarri, hala
nola, CD, biltegiragailu ateragarri eta beste.

Jabetza intelektualari buruzko legean 32.4 artikuluaren arabera, UPV/EHUko 
irakasle-ikertzaileek eta ikasleek ondoko era honetara erabiliko ahal dituzte 
liburu, aldizkari eta egunkariak:

Material babestuaren
erabilera campus

birtualetan

Universidad
del País Vasco

eman ta zabal zazu

Euskal Herriko
Unibertsitatea
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RMINOS DE USO DE eGela 

denominada eGela 

-aprendizaje. 

Por todo lo anterior, es necesario que cualquier usuario o usuaria conozca 

plataforma, siempre con pleno respeto a las normas de propiedad 
intelectual. 

1.- le

La 

personal y/o patrimonial que atribuyen al autor y a otros titulares la 
 y prestaciones". 

de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de abril (https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-
consolidado.pdf). 

el Decreto Legislativo 1/1996: 

 

tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el 
futuro. Por ejemplo, los libros, discursos, conferencias, informes, 

programas de ordenador. 
 Obras derivadas:

 Las traducciones y adaptaciones.
 Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
 

 Los arreglos musicales.
 Cualesquiera transformaciones de una obra literaria,

 

d) Por otro

https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf)
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf)
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 las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes
proyectos

 

 mos 

 las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.

2.- 
plataforma eGela sin restricciones? 

 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual. 

 

tan

3.- 
por la Propiedad Intelectual no recogidas en el apartado anterior, e 
insertarlas en eGela? 

1.- En el caso de las obras que, siendo objeto de propiedad intelectual, 
licencias "creative commons" 

caso se establezca en la respectiva licencia. 

2.- El , por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 

ajenas siempre que s

a) Derecho a la cita: puede ejercerse en las siguientes
condiciones: 

 Deben estar incluidas en una obra propia
 Debe ser un fragmento (en el caso de obras escritas,

una obra aislada de 

 Debe tratarse de obras ya divulgadas (dadas a conocer al

 

 La finalidad de su uso debe ser docente o investigadora
 

 Debe indicarse la fuente y el autor



09-11-2016 v.1 3 

condiciones: 

 Debe realizarla un profesor
 Debe ser un fragmento (en el caso de obras escritas,

 Debe tratarse de obras ya divulgadas (dadas a conocer al

 Debe realizarse con fines de il

texto, resultar de ayuda para estudiar la materia o servir 

la docencia. 
 Que se realice en las aulas (entendemos incluidas las aulas

virtuales)
 Que no tenga finalidad comercial
 Que no sean manuales universitarios o asimilados
 Debe indicarse la fuente y el autor

3.- 
parcial, de 

impresas o susceptibles de serlo cuando se lleven a cabo para la 

entre el alumnado y el 
personal docente e investigador 

4.- En el resto de casos

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual cuando se haya 

derechos. 

Unibertsitatea. 

4.- 

obra? 

na mayoritaria de las Audiencias Provinciales 
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En caso de que se reci
quien ejerza en su nombre sus derechos, de que el enlace incluido en ese 

cter 
inmediato. 

5.- 
insertar en eGela 

publique en eGela 
aparezcan 

cto de la retirada 

6.- 
insertado en eGela? 

Los autores y autoras (sean usuarias o estudiantes) de aquellos materiales 
que te

derechos que dicha Ley les atribuye. 

7.- 

Salvo que el autor o autora de las obras insertadas en eGela haya abierto 

DECLARO mento, comprometerme a 
cumplirlo y asumir cualquier responsabilidad que pudiera derivarse para 

ual o 

ocasionado. 



CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), www.cedro.org. Representa los legítimos intereses 
de autores y editores de libros y publicaciones periódicas, facilitando y promoviendo el uso legal de sus obras. 

Vegap (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos), www.vegap.es. Representa los derechos de
autor de los creadores visuales.

Si desea utilizar más del 10 % de cada publicación, diríjase a:
www.conlicencia.com  

Si desea utilizar imágenes, diríjase a:
www.vegap.es

Dispone de más información en:
www.conlicencia.com/cedro-vegap-crue

Reproducción digital del 10 % de la obra, o un capítulo
de similar extensión.

Distribución y envío por correo electrónico de las
copias autorizadas a la comunidad universitaria de la
UPV/EHU. 

Una impresión por persona que usa copias autorizadas.

Puesta a disposición de las copias autorizadas en la
intranet para estudiantes y PDI.

Reproducción digital de un artículo de una revista
o periódico.

Fijación de las copias autorizadas en soportes digitales
como CD, dispositivos de almacenamiento extraíbles, etc.

Según el artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, el personal docente e 
investigador y los alumnos de la UPV/EHU pueden realizar los siguientes usos de 
libros, revistas y periódicos:

Usos autorizados de
material protegido

en los campus virtuales

Universidad
del País Vasco

eman ta zabal zazu

Euskal Herriko
Unibertsitatea


