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1. Creative Commons
L’accés obert promou l’accés lliure i gratuït als continguts acadèmics per tal de millorar el
sistema de comunicació científica.
El moviment d'accés obert utilitza les llicències Creative Commons per protegir els drets dels
autors. Es poden fer servir en diferents suports, des de paper a qualsevol format digital.
Amb les llicències Creative Commons els autors o els titulars dels drets d’explotació de les obres,
declaren que autoritzen de manera universal (a tothom) i gratuïta la realització de certs usos
sense necessitat de posar-se en contacte amb ells.
Creative Commons és una organització americana, sense ànim de lucre, fundada el 2001 que
promou la reutilització d’obres creatives. L’objectiu és facilitar la difusió de les creacions
científiques i artístiques i alhora respectar els drets d’autor (tot intentant mantenir l'equilibri
entre els interessos dels autors i els dels usuaris). La iniciativa va ser promoguda i
desenvolupada per un grup d'experts en noves tecnologies i en dret de la propietat intel·lectual.
El projecte de les llicències neix el 16 de desembre de 2002.

2. Les 6 llicències CC
Les Creative Commons ofereixen un conjunt bàsic de sis llicències de propietat intel·lectual, que
poden ser aplicades a qualsevol tipus d’obra, incloent treballs educatius, música, fotografies,
bases de dades, informació pública i governamental, entre altres tipus de materials. Les úniques
categories d’obres per les quals CC no recomana usar les seves llicències són de programari i
maquinari. En aquestes categories recomana les de la Free Software Foundation o les de l’ Open
Source Initiative.
Les llicències són gratuïtes i no cal registrar l’obra en cap dipòsit ni registre de CC, simplement
afegint-les als documents els hi proporcionen cobertura. Creative Commons no dona suport
legal en cas de violació de la llicència.

Elements bàsics de les llicències
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Tipus de llicències
De la combinació d’aquests elements hi ha 6 llicències a triar en funció dels usos que es volen

autoritzar. I a cada model li corresponen unes icones que les identifiquen:

Reconeixement
El titular de l’obra autoritza qualsevol ús, sempre i quan se li reconegui com a autor (per
exemple, si es copia a una web una imatge que porta aquesta llicència, cal citar-hi l’autor).

Reconeixement-Compartir igual
El titular de l’obra autoritza qualsevol ús sempre i quan se li reconegui com a autor, i en el cas
que s’utilitzi per crear una obra nova (obra derivada) cal que a aquesta nova obra se li posi una
llicència del mateix tipus (per exemple, si es copia i es modifica una imatge amb aquesta
llicència, la nova imatge haurà de portar la mateixa llicència)

Reconeixement-Sense obra derivada
El titular de l’obra autoritza qualsevol ús sempre que se li reconegui com a autor, i que no
s’utilitzi per crear una obra nova. És a dir, es podrà reproduir l’obra però no modificar-la sense
autorització

Reconeixement-No comercial
El titular de l’obra autoritza qualsevol ús sempre que se li reconegui com a autor, i que no se’n
faci cap ús comercial.

Reconeixement-No comercial-Compartir igual
El titular de l’obra autoritza qualsevol ús sempre que se li reconegui com a autor; que no se’n
faci cap ús comercial i en el cas que s’utilitzi per crear una obra nova (obra derivada) cal que a
aquesta nova obra se li posi una llicència del mateix tipus.

Reconeixement-No comercial-Sense obra derivada
El titular de l’obra autoritza qualsevol ús sempre que se li reconegui com a autor, que no se’n
faci cap ús comercial i, finalment, que no s’utilitzi per crear una obra nova.
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Aspectes comuns
Permeten:
•
•
•

Obliguen:

Còpia o reproducció
Distribució
Comunicació pública
... sense finalitat comercial

•
•

Reconeixement
Avís de llicència

https://creativecommons.org/licenses/
Totes aquestes llicències són d'àmbit mundial i no exclusives, i la cessió de drets que
impliquen és sense dret a remuneració. Aquesta cessió s'estén a la vigència dels drets
d'autor establerta per la Llei de la propietat intel·lectual i és irrevocable, tot i que el
llicenciador es reserva el dret de divulgar o publicar l'obra en condicions diferents o, fins i
tot, retirar-la. En aquest darrer cas, la llicència continuaria vigent per a qui hagués rebut
l'obra amb anterioritat.
Addicionalment, Creative Commons contempla una altra llicència per aquells autors que
volen renunciar a tots els drets d’autor de la seva obra per tal que entri en el domini públic,
sempre respectant la legislació vigent.
Oferiment al Domini Públic
Les llicències CC són especialment interessants per als usos docents, donat que la llei és
molt rígida en aquest àmbit. Exemples: recursos docents del Massachusetts Institute of
Technology o Materials Docents en Xarxa.
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3. Proposta de llicències Creative Commons a la UVic-UCC
Qualsevol Obra en què participi el personal de la UVic-UCC realitzada com a conseqüència
directa o indirecta de les seves funcions acadèmiques i de recerca (docents, d’R+D+i o de
gestió) a la UVic-UCC, haurà de fer referència a la seva vinculació amb la UVic-UCC.
D'acord amb les col·leccions que hi ha al RIUVic i que recullen els continguts de la producció
institucional, científica i docent de la Universitat i el material docent que es diposita al
Campus Virtual, des de la Biblioteca de la UVic-UCC recomanem les següents llicències
segons el tipus de material:
Guia de l’estudiant, guies docents, documents
institucionals (memòries, encomis, lliçons
inaugurals, materials promocionals).
Material docent*, treballs de fi de grau, treballs
de fi de màster ** i documents de recerca (tesis,
working papers, articles, contribucions a
jornades i congressos).

Llicència CC-BY-SA
(Reconeixement)

Llicència CC-BY-NC-SA
(Reconeixement – No comercial – Compartir Igual)

Llicència CC0

Dades de recerca
(Domini públic)

Quan en un document no hi cap indicació de drets, per defecte s’aplica «Tots els drets reservats»

La base per a aquesta proposta és el punt 2 de la Declaració de Budapest 1 i el principi 1 del Pla S 2
que recomanen la llicència CC-BY (Reconeixement).
* Consulteu la “Guia per a publicar materials docents en obert la UVic-UCC”.
** En data de juny del 2021 la llicència per a la publicació dels TFG i TFM al RIUVic és la
CC-BY-NC-ND.

Recomendamos el uso de la licencia CC-BY u otra equivalente como licencia óptima para la publicación, distribución,
uso y reutilización de los trabajos científico-académicos.

1

2 Authors or their institutions retain copyright to their publications. All publications must be published under an open
license, preferably the Creative Commons Attribution license (CC BY), in order to fulfil the requirements defined by the
Berlin Declaration.
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4. Com indicar la llicència
Llicència CC-BY (Reconeixement)

Autor, © Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, 2020
Obra subjecta a la llicència de Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Llicència CC-BY-NC-SA (Reconeixement – No comercial – Compartir Igual)

Autor, © Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, 2020
Obra subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Llicència CC-BY-NC-SA (Reconeixement – No comercial – Compartir Igual) 3

Autor, 2020
Obra subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Llicència CC0 (Domini públic)

Obra subjecta a una llicència CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Oferiment al
Domini Públic
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Per al material elaborat per l’alumnat (TFG, TFM i Tesi)
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Posar les vostres obres sota una llicència de Creative
Commons no significa que aquestes obres perdin els
drets d’autor; al contrari, és una manera d’exercir-los i
de poder oferir alguns drets a terceres persones, en
determinades condicions.
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