
DRETS D'AUTOR I CREATIVE
COMMONS

Creative Commons (CC) és una organització sense ànim de lucre que té com a

objetiu cedir gratuïtament a tercers els drets a través d'unes llicències que

permeten a l'autor decidir quins drets es reserva i quins drets cedeix a altres

usuaris. 

Les CC ofereixen un conjunt de sis llicències de propietat intel·lectual que

poden aplicar-se a qualsevol tipus d'obra (treballs educatius, música,

fotografies, bases de dades, informació pública i governamental, entre d'altres,

i exceptuant programari i maquinari). Tampoc s'haurien d'aplicar les CC en obres

que no es puguin protegir per propietat intel·lecutal o estiguin incloses en el

domini públic.

 

 

 

Reproduir fins al 10% de llibres, manuals universitaris o 1 article de revista.

Baixar o imprimir fragments de llibres/revistes electrònics del Servei de

Biblioteca.

Utilitzar fragments d'obres (textos, material audiovisual, dibuixos,

pintures...) o obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu

(dibuixos, pintures, etc.) per il·lustrar els materials docents o les classes.

Podeu utilitzar lliurement els textos de lleis i les obres de domini públic

(passats 80 anys des de la mort de l'autor).

Utilitzar fotografies no artístiques lliurement passats 25 anys de la data

de realització.

Enllaçar lliurement a qualsevol document o pàgina d'internet sempre que

no tingueu coneixement que aquest document o plana d'internet sigui il·lícita

o vulneri drets de tercers.

Segons la llei de propietat intel·lectual en aquells documents que tinguin drets

d'autor és correcte:

Important

Comproveu si cal demanar permís a l'autor per utilitzar els materials que

voleu.

Una eina d'ajuda per a saber si els materials que voleu utilitzar es troben en

domini públic segons la legislació de cada país és Public Domain Calculation de

Europeana.

BIBLIOTECA-CRAI

Propietat intel·lectual: l’autor té el dret exclusiu de l’explotació de l’obra i aquesta no

pot ser utilitzada sense la seva autorització.

Copyright: és una llicència de propietat intelectual que garateix el reconeixement de

l'obra de l'autor i li concedeix i protegeix els drets exclusius d'explotació comercial,

divulgació, reproducció o edició de l'obra i, drets relacionats.

Copyleft: és una llicènica dels drets d'autors amb l'objectiu d'impulsar el lliure ús i

distribució d'una obra, exigint que es preservin les mateixes llibertats al distribuir les

copies o derivats d'aquesta.

La legislació actual vigent estableix que l'autor pugui obtenir uns beneficis pel seu treball intel·lectual i la seva

aportació a la cultura en general, durant un temps limitat.

Aquests drets es troben recollits al Projecte de llei pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat

intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener,

d’Enjudiciament civil.

Els drets d'autor es defineixen com el conjunt de drets legítims d'una persona

natural sobre la seva obra de naturalesa literària, artística o científica; les persones

jurídiques també poden ser titulars dels drets en determinades circumstàncies. 

ELS DRETS D'AUTOR I LA PROPIETAT INTEĿLECTUAL

COM PUC ACTUAR SOBRE ELS DOCUMENTS?

LLICÈNCIES CREATIVE COMMONS
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Les llicencies Creative Commons ordenades

de més restrictives a més permissives.

http://archive.outofcopyright.eu/

