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introducció 

• En l'univers digital, cada vegada més canviant, s'han 
desenvolupat noves oportunitats i també noves amenaces per 
als creadors. 
 

• La propietat intel·lectual dels autors és un dret universal 
reconegut per les legislacions nacionals i internacionals ja 
sigui en la seva dimensió moral com a patrimonial.  



introducció 

 

• La propietat intel·lectual està recollida en l'article 27 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans i té com a objectiu 
protegir els interessos morals i materials dels creadors 
respecte de la seva pròpia obra. 
 

• Fins fa poc, la forma més reconeguda i utilitzada per defensar 
aquests drets era el copyright i a Espanya la llei de referència 
és la Llei de Propietat Intel·lectual. 

 

http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/CopyRight
http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf


introducció 

• Els autors poden gestionar, si ho desitgen, els seus drets 
patrimonials per, per exemple, percebre ingressos en la venda 
de les seves obres. 
 

• Per a això, poden triar entre un organisme que els gestioni 
aquests drets o bé autogestionar-los  
 

• En aquest últim cas, l'autor decideix gestionar els seus drets 
de forma personal existint diferents alternatives al copyright.  

 



En aquest tutorial, ens centrarem en dues alternatives per a la 
gestió dels drets d'autor, en concret les que atorga 
l'organització  Creative Commons y  el registre Safe Creative 

 

introducció 



Creative Commons (CC), tal com ho defineixen els seus creadors, és una 
corporació sense ànim de lucre basada en la idea que algunes persones poden 
no voler exercir tots els drets de propietat intel·lectual que els permet la llei. 
D'aquesta forma, l'organització de CC posa a la disposició dels autors una sèrie 
de llicències que permet als mateixos autoritzar determinats usos de les seves 
obres segons creguin convenient a cada moment. 
 
El projecte CC Catalunya es va iniciar al febrer de l'any 2003 quan la Universitat 
de Barcelona va decidir buscar un sistema per publicar material docent seguint 
l'exemple del Massachusets Institute of Technology (MIT). Es va decidir optar pel 
sistema de llicències de Creative Commons i es va establir un acord de treball pel 
qual la UB lideraria el projecte d'adaptació de les llicències a l'Estat Espanyol en 
castellà i català.  

http://es.creativecommons.org/


 
Hi ha un total de quatre condicions Creative Commons per a 
escollir: 



Aquestes condicions combinades poden generar les sis llicències 
que podeu triar: 



 
Un cop feta l'elecció tindreu la llicència adient per a la vostra 
obra expressada de tres formes: 
 

 Commons Deed: És un resum fàcilment comprensible del text 
legal amb les icones rellevants. 

 Legal Code: El text legal complet en que es basa la llicència que 
heu triat. 

Digital Code: El codi digital o metadades, que pot llegir la 
màquina i que serveix perquè els motors de cerca i altres 
aplicacions identifiquin la vostra obra i les condicions d'ús. 



 
Després  d’escollida la llicència heu d'incloure el botó Creative 
Commons a un lloc visible de la vostra obra. 

  

 

 
 

Aquest botó estarà enllaçat amb el Commons Deed de forma 
que tothom pugui estar informat de les condicions de la llicència. 
Si trobeu que la llicència ha estat violada, llavors tindreu les 
bases per poder defensar els vostres drets.   



Les llicències Creative Commons es poden utilitzar en 
combinació amb un règim de llicències comercials. Per a això, 
s'ha afegit la variant CCPlus o CC+ 

 

 
 

En aquest cas, l’enllaç portaria a un lloc especialitzat on es poden 
adquirir drets específics o contactar amb el titular d'aquests 
drets, per negociar directament.  
 
Exemple d'aquestes variants són els portals:  

http://www.beatpick.com/  o  http://www.ozmo.com/ 
 
 

 

 

http://www.beatpick.com/
http://www.beatpick.com/
http://www.ozmo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-lxQtk879Uk
http://www.youtube.com/watch?v=-lxQtk879Uk


 

• A diferència de Creative Commons, existeix una altra 
alternativa: Safe Creative , que no atorga llicències, sinó que 
ofereix un registre i les infraestructures necessàries per 
difondre les obres de forma relativament segura.  
 

• Safe Creative consisteix en un registre o dipòsit d'obres de 
propietat intel·lectual en format digital al que es pot associar, 
si escau, la política de cessió d'ús dels drets d'explotació de la 
mateixa per mitjà de llicències i/o contractes predefinits com 
a Creative Commons, Llicència Pública General GNU o altres 
sistemes. 

http://www.safecreative.org/


• Des de la seva pàgina web podem registrar la nostra obra: 



Per a això, en primer lloc, ens registrem com a nou usuari: 



Després, accedim al nostre compte des d'on podem emplenar 
el formulari de registre: 



A continuació, selecciones l'obra a registrar i la puges a safe 
creative: 



Pots també gestionar directament el llicenciament i la venda 
d'exemplars digitals de les teves obres a través d'Internet en tres 
passos:  
. 

1. Registra la teva obra. 
. 

2. Activa l'opció que desitgis:  
 Venda d'exemplars, indicant el preu de venda 

 Llicenciament, per negociar cada contracte individualment  
 

3. Ja pots posar l'enllaç o l'etiqueta que gestionarà la venda de 
forma automàtica i que també estarà disponible a la pàgina 
d'informació de Safe Creative. 



 Per finalitzar, una comparativa de les alternatives que hem 
comentat: 

Creative Commons Safe Creative  

És una iniciativa basada en la cessió de 
drets a través de diferents llicències que 
es poden combinar. No és un registre de 
propietat. Permet el respecte a la 
paternitat de l'obra llicenciada 
permetent segons els casos, la creació o 
no d'obres derivades, l'explotació 
onerosa o gratuïta de les obres 
llicenciades, o la possibilitat de 
compartir d'igual forma aquesta creació 

És un registre de propietat que és 
gratuït és un versió bàsica. Compleix 
funcions similars a les del Registre de la 
Propietat Intel·lectual amb la diferència 
que amb SF la gestió es pot realitzar de 
forma remota a través d'Internet i sense  
cap cost. També ofereix altres serveis 
com la venda, llicència i autogestió de la 
propietat intel·lectual 

conclusión 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9ec6ae8a661ed3065c91b210b0c0e1a0/?vgnextoid=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9ec6ae8a661ed3065c91b210b0c0e1a0/?vgnextoid=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9ec6ae8a661ed3065c91b210b0c0e1a0/?vgnextoid=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c68f6790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


• Què és el copyleft? http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft 

• Video explicatiu de la llicència  CC+ : http://www.youtube.com/watch?v=-
lxQtk879Uk  

•  Video sobre el Portal Ozmo, exemple de CC+:  http://blip.tv/file/1477318/ 

• Documental ¡Copiad, Malditos! de TVE sobre els drets d'autor 
alternatius:  http://www.rtve.es/television/documentales/copiad-malditos/ 

•  Jose Ruiz Gutiérrez: CROWDFUNDING Y CREATIVE COMMONS, Nuevos 
modelos de financiación y propiedad intelectual para la producción y 
distribución proyectos audiovisuales en: http://cdc.escogranada.com/cdc/wp-
ontent/uploads/2010/12/0404cc.pdf 

• Torres-Padrosa, Víctor ; Delgado Mercé, Jaime . «Alternativas Para la 
Autogestión de Los Derechos de Autor en el Mundo Digital». El profesional de 
la información, 2011,enero-febrero,v. 20, n.1,pp 61-69 

 

 

 

 

per saber més… 
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