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1. L’accés lliure a la informació

Gràcies a Internet disposem d’un seguit de mitjans de di-
fusió que permeten fer arribar els continguts culturals a
una gran part de població a un cost relativament baix.
Eines com el web, el bloc, serveis com Flickr, Facebook o
Youtube són instruments que certament resulten de gran
utilitat per facilitar la comunicació de continguts a la nos-
tra comunitat d’usuaris.

Difondre fotografies, posar informes a disposició dels visi-
tants del nostre web, etc. mai havia estat tan senzill. Ara
bé, cal tenir en compte també que la majoria d’aquests
materials estan protegits per la llei de propietat intel·lec-
tual. Les institucions culturals (biblioteques, arxius, mu-
seus, etc.) han de fer compatible l’observança estricta del
dret d’autor amb l’objectiu d’aconseguir la màxima difu-
sió del coneixement.

És això possible? Sí, si més no, en allò que respecta als
continguts dels quals tinguem els drets d’explotació o au-
torització expressa dels titulars dels drets. En aquests
casos serem lliures d’autoritzar a tercers la reproducció,
distribució, transformació i comunicació pública d’aques-
tes obres. Fer-ho és molt fàcil, només cal indicar-ho a l’o-
bra, però és necessari dir expressament quins usos
volem autoritzar i en quines condicions. En absència
d’aquesta autorització prèvia, la persona que visita el web
o consulta una publicació nostra en paper només podrà
fer aquells actes que siguin d’acord amb la llei.

Així per exemple, aquest document que esteu llegint una
persona només el pot imprimir per al seu ús personal —és
l’excepció per còpia privada— però en canvi no en podrà
repartir còpies entre els seus coneguts ni tampoc el podrà
penjar al seu web sense la nostra autorització. No és el
cas d’aquest document, atès que hem incorporat el logo-
tip d’una llicència Creative que permet la total reproducció,
distribució i comunicació pública.

Certament la majoria d’institucions culturals aspiren a la
màxima difusió dels seus documents, però aquesta vo-
luntat, i d’acord amb l’esperit de la llei de propietat
intel·lectual, cal expressar-la.

2. Què són les llicències de Creative
Commons?

La Fundació privada Creative Commons1 ha desenvolu-
pat una sèrie de llicències que tenen com a objectiu posar
a disposició de la ciutadania un seguit de textos en forma
d’autoritzacions que ens permeten fixar què volem deixar
fer i sota quines condicions.

Les llicències de Creative Commons serveixen per indicar a
priori els usos que es permeten fer directament, sense ne-
cessitat d’autorització individualitzada. D’aquesta forma,
qualsevol persona usuària de l’obra veu clarament quins
són els usos que s’autoritzen (reproducció, distribució i co-
municació pública) i en quins termes (ús comercial o no,
etc.).

Aquest sistema ha desenvolupat una iconografia pròpia que
facilitat la comprensió dels termes de la llicència d’ús amb in-
dependència de la llengua de l’usuari i, a més a més, s’ha
adaptat el text de la llicència als diferents països. D’aquesta
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forma es troben els textos de les llicències i informació del
projecte en la majoria de llengües. Catalunya disposa del seu
propi equip d’adaptació i per tant, les llicències i la informa-
ció sobre el projecte està disponible també en català2. Tot el
mecanisme d’assignació de llicències és totalment gratuït.

3. Què cal tenir en compte

3.1. Tenir els drets d’explotació

En primer lloc ens hem d’assegurar que disposem dels
drets d’explotació de les obres (fotografies, fullets, llibres,
vídeos, etc.) necessaris per autoritzar-ne l’ús. Si no els tenim
podem parlar amb els autors o altres titulars dels drets i ne-
gociar-ho. Igualment és molt recomanable que, a partir del
moment que prenguem la decisió d’assignar aquestes lli-
cències a les obres que produïm, que incloguem clàusules
concretes en els contractes, licitacions o subvencions cor-
responents de forma que estigui contemplada la cessió a
tercers de l’obra mitjançant aquest sistema de llicències.

3.2. Cessió d’usos

En termes legals, els drets d’explotació vénen definits pels
actes o usos següents:

• Reproducció: fotocopiar, digitalitzar, microfilmar, foto-
grafiar, enregistrar, etc. Actes que permeten fer una
còpia físic de l’obra.

• Distribució: repartiment de més d’un exemplar física
de l’obra a tercers.

• Comunicació pública: posada a disposició de l’obra
per mitjans electrònics (retransmissió, posada a dispo-
sició en un web, intranet, etc.)

Les llicències de Creative Commons, per defecte autorit-
zen aquests usos, que són indispensables per efectiva-
ment permetre la màxima difusió de les nostres obres.

3.3. Condicions per a l’autorització d’usos

En cap cas es perden els drets que tenim sobre l’obra,
sinó que només s’estan autoritzant uns usos concrets en
una situació determinada. Els usos o actes que haguem
autoritzat poden ser limitats en funció de les variables se-
güents:

• Afany de lucre: haurem d’indicar si autoritzem l’ús a
tercers amb finalitats lucratives o no.

• Reconeixement: de forma obligatòria, la persona que
utilitzi les nostres obres es compromet aindicar qui n’és
l’autor.

• Mateixa forma de difusió: podem exigir que qui uti-
litzi la nostra obra ha d’aplicar també aquestes llicè
cies en l’obra per a la qual està usant la nostra de
forma que les llicències es vagin estenent.

• Creació d’obres derivades: podem permetre o no les
traduccions, adaptacions i modificacions de les obres.
Si el nostre original és en català i volem permetre que
qualsevol ho tradueixi —legalment, que faci una obra
derivada— ho haurem d’indicar en seleccionar la llicèn-
cia.

4. Iconografies de les llicències de
Creative Commons
S’han desenvolupat una sèrie d’imatges que permeten vi-
sualment explicar els usos permesos de la llicència.
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Reconeixement (Attribution): En qualsevol
explotació de l’obra autoritzada per la llicència
caldrà reconèixer l’autoria.

Compartir Igual (Share alike): L’explotació
autoritzada inclou la creació d’obres derivades
sempre que mantinguin la mateixa llicència en
ser divulgades.

Sense Obres Derivades (No Derivate
Works): L’autorització per explotar l’obra no in-
clou la transformació per crear una obra deri-
vada

No Comercial (Non commercial): L’explota-
ció de l’obra queda limitada a usos no comer-
cials.

Imatge 1. Símbols bàsics de les llicències
Creative Commons

Font: http://cat.creativecommons.org/llicencia/index.php

http://cat.creativecommons.org/llicencia/index.php


5. Elecció de la llicència

A partir de la combinació dels elements comentats anteriorment
podemoptar per un total de sis llicències possibles:

Hi ha un formulari web que ens facilitarà la selecció de la
llicència a partir dels elements que nosaltres hem triat a:

http://creativecommons.org/license/?lang=ca

Si utilitzem aquest formulari, a més a més del tipus del lli-
cència més adient a les nostres necessitats, obtindrem el
codi font necessari per incorporar a la nostra pàgina web.
Aquest codi font permetrà visualitzar automàticament el
logotip de Creative Commons i assignarà les anomena-
des metadades, uns trossos de codi font invisibles quan
es visita la pàgina però que permeten als cercadors com
Google identificar materials amb drets d’autors cedits.
Igualment inclourà un enllaç al text complet de la llicèn-
cia en un llenguatge molt fàcilment comprensible per a
l’usuari.
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Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de
l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la cre-
aci´d’obres derivades, la distribució de les quals també
està permesa sense cap restricció.

Reconeixement - NoComercial (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 fi-
nalitats comercials.

Reconeixement - No Comercial - CompartirIgual
(by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l’obra origi-
nal ni de les possibles obres derivades, la distribució de
les quals s’ha de fer amb llicència igual a la que regula
l’obra original.

Reconeixement - No Comercial - SenseObraDeri-
vada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra
original ni la generació d’obres derivades.

Reconeixement - CompartirIgual (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 - SenseObraDerivada (by-nd): Es
permet l’ús comercial de l’obra, però no la generació d’o-
bres derivades.

Imatge 2. LlicènciesCreativeCommons disponibles

Font: http://cat.creativecommons.org/llicencia/

http://cat.creativecommons.org/llicencia/
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Creative Commons About News FAQ Donate Wiki Projects International

Quin és el format de la vostra obra?

Títol de l'obra

Nom per citar l'obra

URL per citar l'obra

URL de la font de l'obra

URL amb més permisos

With a Creative Commons license, you keep your copyright but allow people to copy and distribute your work provided they give

you credit — and only on the conditions you specify here. For those new to Creative Commons licensing, we've prepared a list of

things to think about. If you want to offer your work with no conditions or you want to certify a work as public domain, choose one of

our public domain tools.

Voleu permetre usos comercials de la vostra obra?

Sí

No

Voleu permetre modificacions de la vostra obra?

Sí

Sí, mentre tothom la comparteixi de la mateixa manera. 

No 

Jurisdicció de la vostra llicència 

Espanya

Informació adicional

Els camps adicionals són opcionals, però s'incrustaran en el codi HTML generat per a la vostra llicència. Això permet als usuaris de la

vostra obra determinar com reconèixer-vos o on trobar més informació de l'obra. 

Un altre

Trieu una llicència

Aquesta pàgina també està disponible en els idiomes següents:
Afrikaans !"#$%&'() Català *esko Dansk Deutsch English English (CA) English (GB) English (Hong Kong) English
(Singapore) English (US) Esperanto Castellano Castellano (AR) Español (CL) Castellano (CO) Español (Ecuador) Español
(Guatemala) Castellano (MX) Castellano (PE) Euskara Suomeksi français français (CA) Galego +,-./ hrvatski Magyar Italiano
日本語한국어 Macedonian Melayu Nederlands Norsk Sesotho sa Leboa polski Português român0 slovenski jezik '&1'()
srpski (latinica) Sotho svenska !"# 中文中文（香港）華語 (台灣) isiZulu

Què podeu fer aquí?

Creative Commons us

ajuda a publicar digitalment

la vostra obra permetent a

tothom conèixer

exactament que poden o

no poden fer amb ella.

Quan escolliu una llicència,

us proveïm d'eines i de

tutorials que us permeten

afegir informació sobre la

llicència en el nostre lloc

web, o en algun dels

diversos llocs

d'hostatjament lliure que

incorporen Creative

Commons.

Vegeu una explicació de
totes les nostres llicències.

O escolliu:

Domini Públic

Programari

CC-GNU GPL

CC-GNU LGPL

BSD

Poseu una llicència a la vostra obra

Top Donate  Blog  Policies  Privacy  Press Events  Sitemap  Contact

Except where otherwise noted, content on this site is

licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
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Imatge 3. Formulari de selecció de la llicència

Font: http://creativecommons.org/license/?lang=ca
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Reconeixement 3.0 No adaptada

Sou lliure de:

copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra

fer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:

Reconeixement — Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera
especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi
que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).

Entenent que:

Renuncia — Es pot renunciar a alguna d'aquestes condicions si obteniu el permís del titular
dels drets d'autor.

Altres drets — Els drets següents no queden afectats de cap manera per la llicència:

• Els vostres drets de repartiment just o ús just;
• Els drets morals de l'autor;
• Drets que altres persones poden ostentar sobre l'obra o sobre l'ús que se'n fa,

com per exemple drets de publicitat o privacitat.

Nota — Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra.

Això és un resum fàcilment llegible del text legal (la llicència completa).

Imatge 4. Visualització de la llicència escollida

Font: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ca



6. Assignació a documents en paper

Si tenim un document en paper o format pdf, per exemple,
també podem incorporar el logotip de Creative Commons
com a substitut de la menció de copyright. Com que es
tracta d’un document en paper i el seu usuari pot ser que
no conegui la simbologia de Creative Commons, es reco-
manen afegir un petit text que expliqui els usos permesos
i en quines condicions.

Hi ha una biblioteca de logotips Creative Commons a:

http://creativecommons.org/presskit/

Un exemple de text explicatiu per a un document en paper
pot ser el següent: «Els continguts d’aquesta publicació
estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No co-
mercial-Compartir 2.5 de Creative Commons. Se’n per-
met còpia, distribució i comunicació pública sense ús
comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de
les possibles obres derivades es faci amb una llicència
igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es
pot consultar a:

h t t p : / / c rea t i v ecommons .o rg / l i c enses /by -nc -
sa/2.5/es/deed.ca

En textos impresos resulta també molt visual la menció a
«Alguns drets reservats» contra el tradicional «Tots els
drets reservats».

7. Exemple d’aplicació de les
llicències de Creative Commons a la
Subdirecció General de Biblioteques

Des de fa un temps, la Subdirecció General de Bibliote-
ques aplica la llicència Reconeixement-No comercial-
Sense obres derivades 2.53. Aquesta llicència permet la
reproducció, distribució i comunicació pública de les obres
de les quals disposem dels drets d’explotació amb les
condicions següents:

• Obligació de citar la font original.

• No es permeten usos comercials.

• No es permeten obres derivades: traduccions, adap-
tacions, etc. En cas que hom vulgui fer-ho hauria de
demanar permís.

Certament en cada cas podem aplicar diferents llicències
en funció de les obres de les quals estem parlant. En una
publicació feta per la nostra institució ens pot interessar
que es tradueixi lliurement, mentre que si l’obra de la qual
estem parlant té un autor extern, potser preferim que sigui
l’autor qui ho autoritzi. Podem, aplicar una llicència adap-
tada a cada cas. Alguns dels productes de la Subdirecció
General Biblioteques que han estat llicenciats amb Crea-
tive Commons són:
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Imatge 5. Exemple de símbol Creative Commons

Font: http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Imatges/ARX-
IUS/img_22555345_1.png

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.ca


Font: http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/BS%202009-G068.pdf
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Subdirecció General de Biblioteques
Servei del Sistema de Lectura Pública de Catalunya
Portaferrissa, 1
08002 Barcelona

Coordinació:
Jordi Llobet Domènech

Selecció a càrrec de:
M. Teresa Bernat, Mariola Castaño, Helena Gironès,  
Neus Martorell, Eva Matamoros, Ana Ojeda i Jordi Peña

Disseny de la publicació:
www.bielsacisquella.com

Els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir 2.5 
de Creative Commons. Se’n permet còpia, distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi 
l’autoria i la distribució de les possibles obres derivades es faci amb una llicència igual a la que regula l’obra original. 
La llicència completa es pot consultar a:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.ca

Imatge 6. Exemple 1: El Pacte (conte de Sant Jordi 2008)

Imatge 7. Exemple 2: Bibliografia selectiva de novetats

Font: http://contesantjordi08.cultura.gencat.cat/



8. Beneficis de l’ús de les llicències
de Creative Commons
Amb l’assignació d’aquestes llicències als nostres docu-
ments estem afavorim que qualsevol persona que hi ac-
cedeixi en faci el màxim ús possible sense preocupar-se
de si estarà infringint alguna llei de propietat intel·lectual. La
persona usuària sap a priori quins usos en pot fer i en qui-
nes condicions. També podem guanyar visibilitat dels nos-
tres productes ja que qui vulgui utilitzar-los sempre triarà
un document que ja està autoritzat per al seu ús públic
abans d’un que tingui tots els drets reservats.

En definitiva facilitem l’ús als nostres usuaris potencials, a
més a més, la implementació d’aquestes llicències té un
cost zero i és fàcilment adaptable als procediments admi-
nistratius generals.

1. http://creativecommons.org
2. http://cat.creativecommons.org/
3. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/2.5/es/deed.ca
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