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Compartir en digital:
Creative Commons



Drets d’autor - Copyright

La propietat intel·lectual (drets d’autor) és el conjunt de drets que 

corresponen a l'autor/a i altres titulars (artistes, productors/es, 

organismes de radiodifusió...) respecte de les obres i prestacions 

fruit de la seva creació. La propietat intel·lectual d'una obra 

correspon a l'autor/a pel sol fet de la seva creació.

Font: http://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto/pi/

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto/pi/


Drets d’autor - Copyright

Segons la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la qual es modifica 

la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), en el seu article 32 es 

defineixen les condicions per utilitzar, per part del professorat, el 

material protegit per drets d’autor:

“El profesorado (...) no necesitarán autorización del autor o editor para realizar actos de 

reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras y 

de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo (...) se cumplan 

simultáneamente las siguientes condiciones:

a) Que tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades 

educativas (...)

b) Que se trate de obras ya divulgadas.

c) Que las obras no tengan la condición de libro de texto, manual universitario o 

publicación asimilada (...)

https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404.pdf


Domini públic

A la legislació espanyola, les obres que tenen els drets 

d'explotació extingits passen a ser de domini públic i poden ser 

utilitzats per qualsevol sempre que es reconegui l'autoria i es 

mantingui la integritat de l'obra.

Els drets d'explotació d'una obra duren tota la vida de l'autor, i 

setanta anys des de la seva mort o des que s'hagi declarat 

aquesta.

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Domini_p%C3%BAblic#El_domini_p%C3%BAblic_a_Espanya

https://ca.wikipedia.org/wiki/Domini_p%C3%BAblic#El_domini_p%C3%BAblic_a_Espanya


Copyleft 

Com a copyleft es coneix a tot un conjunt de llicències que poden 

aplicar-se a creacions informàtiques, artístiques, etc. Els defensors del 

copyleft (moviment del programari lliure) consideren les lleis de drets d'autor 

(copyright) com una forma de restringir el dret de fer i redistribuir còpies 

d'un treball. Una llicència copyleft, de fet, utilitza la legislació pròpia dels 

drets d'autor per a assegurar que cada persona que rep una còpia o obra 

derivada pugui fer servir, modificar i també redistribuir tant el treball com 

les seves versions derivades. Així doncs, en un sentit estrictament no legal, 

el copyleft és el contrari del copyright.

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Copyleft#Fundaci%C3%B3_Copyleft

Richard Stallman va fundar 

l’any 1984, la Free Software 

Fundation i va introduir el 

concepte de copyleft.

Copyleft.

Manual de uso

Programari lliure: llibertat per usar, estudiar, 

distribuir, millorar el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Copyleft#Fundaci%C3%B3_Copyleft
https://ca.wikipedia.org/wiki/Richard_Matthew_Stallman
https://ca.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
https://ca.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
https://ca.wikipedia.org/wiki/Copyleft#Fundaci%C3%B3_Copyleft
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Manual%20Copyleft-TdS.pdf
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Manual%20Copyleft-TdS.pdf


Llicències copyleft 

Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Copyleft#Fundaci%C3%B3_Copyleft

EUPL: European Union Public License.

GPL: Llicència Pública General GNU.

GFDL: GNU Free Documentation License.

CC (*): Creative Commons.

Art Libre: Licence Art Libre

https://ca.wikipedia.org/wiki/Copyleft#Fundaci%C3%B3_Copyleft
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/custom-page/attachment/eupl_v1.2_es.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llic%C3%A8ncia_de_documentaci%C3%B3_lliure_de_GNU
https://ca.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://artlibre.org/


Creative Commons

Creative Commons (CC) és una organització sense ànim de lucre que neix 
l’any 2001 i es dedica a reduir les barreres legals per a compartir treballs 
creatius.

Creative Commons proporciona llicències als creadors i autors per tal que 
estableixin els termes amb els quals volen compartir obres. No dóna 
llicències totalment lliures, es troba entremig del Copyright i Copyleft.

Les llicències CC es van traduir i adaptar a l’Estat Espanyol l’any 2004, 
gràcies a l'investigador Ignasi Labastida, a partir d’una necessitat que hi 
havia a la Universitat de Barcelona de gestionar el material docent que el 
professorat penjava a internet.

Obres amb una llicència Creative Commons: 1400 milions (2017)

https://stateof.creativecommons.org/?lang=ca

https://www.vilaweb.cat/noticia/4067281/20121221/deu-anys-creative-commons.html
https://stateof.creativecommons.org/?lang=ca


Creative Commons

URL: creativecommons.org/

Llicències: creativecommons.org/choose/

Es permet compartir les adaptacions del vostre treball?

Es permet l’ús comercial del vostre treball?

➔ Sí
➔ No
➔ Sí, sempre que els altres comparteixin de

la mateixa forma.

➔ Sí
➔ No

https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ca


Creative Commons

Reconeixement: CC BY

Aquesta llicència permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i crear a partir de la vostra obra, fins i tot 
amb una finalitat comercial, sempre que us reconeguin l'autoria de la creació original. Aquesta és la 
llicència més complaent de les que s'ofereixen. Recomanat per a una màxima difusió i utilització dels 
materials subjectes a aquesta llicència.

Reconeixement-CompartirIgual: CC BY-SA 

Aquesta llicència permet a altres persones remesclar, retocar i crear a partir de la teva obra, fins hi tot 
amb fins comercials, sempre i quan se t'atorgui el reconeixement oportú i al mateix temps llicenciïn les 
seves noves creacions sota les mateixes condicions.

Reconeixement-SenseObraDerivada: CC BY-ND 

Aquesta llicència permet qualsevol ús, fins i tot el comercial, sempre i quan l’obra no sigui modificada i 
es reconegui l’autoria.



Creative Commons

Reconeixement-NoComercial: CC BY-NC 

Aquesta llicència permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i crear a partir de la vostra obra sense 
finalitat comercial. I les seves noves obres derivades, tot i que han de reconèixer-vos i no poden ser 
utilitzades comercialment, no han d'estar subjectes a una llicència amb els mateixos termes que 
l'obra original.

Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual: CC BY-NC-SA 

Aquesta llicència permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i construir a partir de la vostra obra 
sense finalitat comercial, sempre que us en reconeguin l'autoria i mantinguin llicència en les seves 
noves creacions.

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada: CC BY-NC-ND 

Aquesta llicència és la més restrictiva de les sis llicències estàndar, només permet la decàrrega de les 
obres i que es puguin compartir amb la gent sempre que us en reconeguin l'autoria, però no poden 
ser modificades de cap manera ni ser utilitzades amb finalitat comercial. 



Creative Commons

Llicència CC0 o de domini públic

L’autor allibera la seva obra per al seu ús en qualsevol condició sense necessitat d’atribució. Això no vol 
dir que una obra no tingui autoria, sinó que l’autor ha renunciat als drets derivats d’aquesta autoria com 
ara l’explotació econòmica o bé el reconeixement..



Recursos CC - XTEC

https://clic.xtec.cat/legacy/ca/act/cc.htm
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/index
http://alexandria.xtec.cat/mod/page/view.php?id=20686#8
http://xtec.gencat.cat/ca/condicions-us/


Recursos lliures

Tipus de lletra

Google Fonts
https://fonts.google.com

The League of Moveable Type
https://www.theleagueofmoveabletype.com/

Imatges

Flicker
https://www.flickr.com/creativecommo
ns

Openphoto
https://openphoto.net

Google Images
https://images.google.com

31 webs per descarregar fotos...

Biblioteca oberta

OpenLibra
https://openlibra.com/es/colle
ction

Música

Free Music Archive
https://freemusicarchive.org

Jamendo Music
https://www.jamendo.com/start

Magnatune
http://magnatune.com/

Cerca
dor C

reative
 Commons

Enciclopèdia lliure:

Vikipedia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

https://fonts.google.com
https://www.theleagueofmoveabletype.com/
https://www.flickr.com/creativecommons
https://www.flickr.com/creativecommons
https://openphoto.net
https://images.google.com
https://www.genbeta.com/imagen-digital/31-webs-para-descargar-fotografias-gratis-y-sin-conflictos-sobre-los-derechos-de-autor
https://openlibra.com/es/collection
https://openlibra.com/es/collection
https://freemusicarchive.org
https://www.jamendo.com/start
http://magnatune.com/
https://search.creativecommons.org/
https://search.creativecommons.org/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

