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Organització sense ànim de 

lucre (EEUU)

----

Promou un sistema alternatiu

a «Tots els drets reservats», 

però també basat en la 

propietat intel·lectual

----

El seu lema és

«Alguns drets reservats». 

Ofereix unes llicències als

autors perquè puguin exercir

els seus drets i alhora cedir-ne

alguns en determinades

condicions.



Des de l'1 d'octubre de 2004, les 

llicències Creative Commons estàn

adaptades a la legislació sobre 

propietat intel·lectual de l'Estat

espanyol, estan disponibles per a 

tothom.

----

La Universitat de Barcelona és la 

institució afiliada a Creative

Commons, a nivell català i espanyol.

----

http://cat.creativecommons.org/

http://es.creativecommons.org/blog/



Llicències. Condicions

Reconeixement (Attribution): En qualsevol

explotació de l’obra autoritzada per la llicència

caldrà reconèixer l’autoria.

No Comercial (Non commercial): L’explotació de

l’obra queda limitada a usos no comercials.

Sense Obres Derivades (No Derivate

Works): L’autorització per explotar l’obra no inclou

la transformació per crear una obra derivada.

Compartir Igual (Share alike): L’explotació

autoritzada inclou la creació d’obres derivades

sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser

divulgades.



Llicències

Condicions combinades (I)

Reconeixement (by): Es permet qualsevol

explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat

comercial, així com la creació d’obres derivades, la

distribució de les quals també està permesa sense

cap restricció.

Reconeixement – No Comercial (by-nc): Es permet

la generació d’obres derivades sempre que no se’n

faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra

original amb finalitats comercials.

Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual

(by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l’obra

original ni de les possibles obres derivades, la

distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència

igual a la que regula l’obra original.



Llicències

Condicions combinades (II)

Reconeixement – No Comercial – Sense Obra

Derivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial

de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

Reconeixement – Compartir Igual (by-sa): Es

permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles

obres derivades, la distribució de les quals s’ha de

fer amb una llicència igual a la que regula l’obra

original.

Reconeixement – Sense Obra Derivada (by-nd): Es

permet l’ús comercial de l’obra però no la generació

d’obres derivades.



Domini públic

No rights reserved.

La nostra eina CC0 permet als llicenciadors renunciar a tots els

drets i ubicar una obra en el domini públic.

L’autor renuncia als interessos de les seves obres i per tant en el

domini públic; permet així que altres puguin construir lliurement

sobre les seves obres, modificar-les i reutilitzar-les per a

qualsevol propòsit, sense cap restricció.

La Marca de Domini Públic es recomana per a les obres que

estan lliures de drets d'autor coneguts arreu del món. Sovint són

obres molt antigues i gestionades per institucions de patrimoni

cultural, com museus i biblioteques entre les més habituals, que

coneixen molt bé l'estat dels drets d'autor de pintures, llibres,

manuscrits, fotografies i altres obres de les seves col·leccions,

moltes de les quals són velles i ja no es troben sota els drets

d'autor.



Moltes gràcies!
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