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Les CC són l’eina perquè els autors puguin controlar l’ús que fan altres persones de 

la seva obra. Regeixen els aspectes sobre què es permet fer i què no.

Són un conjunt de sis llicències de propietat intel·lectual que poden ser aplicades a 

qualsevol tipus d’obra.
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Llicències Creative Commons



Reconeixement (Attribution): En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la 
llicència caldrà reconèixer l’autoria.

No Comercial (Non commercial): L’explotació de l’obra queda limitada a usos no 
comercials.

Sense Obres Derivades (No Derivate Works): L’autorització per explotar l’obra no 
inclou la transformació per crear una obra derivada.

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

BY

NC

ND

SA

Per a més informació: https://creativecommons.org/

http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nc.eu_petit.png
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nc-nd.eu_petit.png
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nc-sa.eu_petit.png
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-sa_petit.png
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nd_petit.png
https://creativecommons.org/


5

Rebiun (2014). Creative
Commons. Madrid: CRUE 
Universidades Españolas;
Red de Bibliotecas REBIUN.
URL:
http://hdl.handle.net/20.500.11967/87
[Consulta: 16/03/22]

Creative Commons. Mountain 
View: CC.
URL:
https://creativecommons.org/
[Consulta: 16/03/22]

Quina llicència CC m’interessa?

http://213.32.37.214/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/87/Creative%20commonsCAT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://hdl.handle.net/20.500.11967/87
https://creativecommons.org/


El Repositori és una eina que recopila, gestiona, difon i preserva la producció

científica, docent i institucional del TecnoCampus. Aquest dipòsit permet guardar 

la investigació publicada per la institució, en accés obert, visible i localitzable per a 

la comunitat científica internacional. 

Accés al Repositori: https://repositori.tecnocampus.cat/
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Respositori Digital del TecnoCampus
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Requisits per publicar el TFG al Repositori

Tots els TFG aprovats amb més d’un 7,  que tinguin l’autorització signada i que 

escullin una Llicència CC estaran disponibles al Repositori Digital del Tecnocampus.

L’autor del TFG cedeix el dret de la Comunicació pública a la Universitat de manera 

NO exclusiva. L’estudiant segueix sent el titular dels drets i pot fer qualsevol altre

acte d’explotació o cessió de drets.
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Formulari
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Beneficis de publicar el TFG al repositori

Facilitat d’accés Rapidesa en la 
difusió

Dades estadístiques
d’ús

Impacte

Més visibilitat

Correcta gestió
dels drets

Preservació

Disponibilitat
permanent
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Gràcies per la vostra atenció!

Biblioteca-CRAI
Març 2022

biblioteca@tecnocampus.cat


