
 

Informació sobre les llicències creative commons 

Les legislacions nacionals són molt restrictives quant a l’ús de la informació i, si no 
s’indica expressament el contrari, reserva als autors els drets exclusius de 
reproducció, distribució i comunicació pública. En l’entorn de l’accés obert a la 
informació i al coneixement. això representa una seriosa limitació. 
 
Alguns autors posen les seves obres a disposició de la comunitat internacional 
mitjançant llicències d'ús del tipus "copyleft”, amb les quals poden indicar clarament a 
la persona que les utilitzaran de quins permisos disposa per fer-ho i sota quines 
condicions.  
 
Un dels models de llicència més emprats darrerament és la que impulsa la fundació 
Creative Commons (http://creativecommons.org/), fundació nord-americana no 
lucrativa creada l’any 2001. Les obres que apareixen protegides sota aquesta llicència 
poden ser reproduïdes, distribuïdes i comunicades públicament, tot i que l’autor també 
pot autoritzar altres usos com són la modificació i/o comercialització de les mateixes. 
En qualsevol cas, sempre s’han de citar i reconèixer els autors originals. 
 
En aquest sentit, la llicència CC és un model de contracte recomanat per posar 
informació en règim de consulta lliure al web, facilitant-ne l’ús tot i que al mateix 
salvaguarda l’atribució de l’obra a l’autor. 
 
Conscient de la importància que tenen les llicències CC en l’accés i reutilització de la 
producció científica, en la gestió de la propietat intel·lectual de la mateixa, així com en 
la reducció del monopoli dels proveïdors comercials, el Servei de Biblioteques i 
Documentació de la UPC ofereix als membres de la comunitat universitària la 
possibilitat d’atorgar una llicència CC a les seves obres allotjades al Dipòsit 
institucional de la UPC. 
 
L’atorgament de la llicència CC es fa en el moment del dipòsit, sempre i quan l’autor 
hagi donat la seva autorització prèvia amb indicació de la llicència amb què vol oferir la 
seva obra.  
 
Les dues llicències d’ús Creative Commons que els autors poden atorgar opcionalment 
als treballs dipositats a DSpace projectes són: 
 

   

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual:  
Es permet reproduir, distribuir, comunicar públicament l’obra original i fer-ne 
obres derivades (traduccions, etc.).  
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 la mateixa llicència que 
regula l'obra original. 

   

Reconeixement - NoComercial – SenseObraDerivada:  
Es permet reproduir, distribuir i comunicar públicament l’obra original. 
No es permet fer obres derivades (traduccions, etc.) ni usos comercials de 
l’obra original. 

 
En cas que l’autor no accepti l’atorgament d’una llicència CC a la seva obra, es portarà 
a terme el seu dipòsit amb la següent nota informativa: 
 
Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució i comunicació pública 
d'aquesta obra. Es permet, en tot cas, la reproducció per a ús privat sempre i quan la 
còpia que se'n faci no sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa (art. 31.2 del Reial 
Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Propietat Intel·lectual, http://bibliotecnica.upc.es/sepi/legislacio.asp).  
 
Per a qualsevol ús que es vulgui fer diferent al permès, dirigiu-vos a: sepi@upc.edu 


