
El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant 

 

INFORMA 

 

 
1. Que la Universitat d'Alacant és titular dels drets d’explotació sobre el programa 

d’ordinador «OOH4RIA MODEL DOMAIN TO NHIBERNATE», inscrit en el 

Registre General de la Propietat Intel·lectual amb el nombre de assentament 

09/2011/293, i del qual són autors Santiago Meliá Beigbeder, del Departament 

de Llenguatges i Sistemes Informàtics, José Javier Martínez Domen i Juan 

Antonio Osuna. 

2. Que la Universitat d'Alacant pretén llicenciar a l'empresa Smartloto, S.L. 

l'esmentat programa d’ordinador, que s'inclou en l'ANNEX 1 i que es 

materialitzarà a través d'un contracte de LLICÈNCIA. 

3. Que el programa d’ordinador objecte de transferència consisteix en una 

aplicació de modelatge desenvolupat sota la plataforma Eclipse que permet la 

generació de codi de la part servidora d'un projecte programari, utilitzant la 

tecnologia .NET tant per a NHibernate com para WebAPI. 

4. Que el dret objecte de la transferència no és necessari per a la defensa o millor 

protecció de l'interès públic, en referència al que exposa l'article 55. 1 de la Llei 

2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. 

5.  Així mateix, d'acord amb el que estableix l'art 55.3. e) de la llei esmentada, la 

transmissió de drets es durà a terme mitjançant adjudicació directa, per la 

limitació de la demanda, ja que el programa d’ordinador està publicat i 

disponible en la web http://suma2.dlsi.ua.es/ooh4ria/ desde 2010. 

6. Per tot això, es considera que la llicència d’us del programa d’ordinador de 

forma no exclusiva i intransferible a tercers, limitada al temps, l'objecte i les 

condicions establides en el corresponent contracte de llicència, és una 

transmissió de drets prevista per llei per a la seua adjudicació directa, per la 

limitació de la demanda.  

 

Universitat d'Alacant, 18 de gener de 2017 

http://suma2.dlsi.ua.es/ooh4ria/


ANNEX I: TECNOLOGIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 

 

“OOH4RIA MODEL DOMAIN TO NHIBERNATE” 

(Registre de Propietat Intel·lectual 09/2011/293) 

 

El present programa d’ordinador es refereix a una eina de desenvolupament dirigit per 

models, que permet l'augment de l'eficiència i l’eficàcia en les tasques de productivitat i 

mantenibilitat. Permet definir la part servidora d'una aplicació, mitjançant tècniques de 

modelatge. Específicament, l'eina genera el 80% del codi, basat en les tasques d'alta, 

baixa, modificació i consulta de les aplicacions, i tot açò definit sobre la plataforma .NET 

de Microsoft, i obtenint un codi per al framework NHibernate per a la lògica de negoci i 

persistència, i WebAPI per a la façana REST. 

 

La llicència es concedirà de forma no exclusiva i intransferible, durant un any, autoritzant 

exclusivament a l’ús del programa d’ordinador, no incloent en cap cas el codi font dins de 

l'abast de la Llicència.  


