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1. Creative Commons 

L’accés obert promou l’accés lliure i gratuït als continguts acadèmics per tal de millorar 
el sistema de comunicació científica. Amb les llicències Creative Commons (CC) els 
autors declaren que autoritzen de manera universal (a tothom) i gratuïta la realització de 
certs usos sense necessitat de posar-se en contacte amb ells, a l’avançada. 

Creative Commons és una organització americana sense ànim de lucre establerta el 
2001. El projecte de les llicències neix el 16 de desembre de 2002. Comença amb 
l’empenta d’uns quants acadèmics de Harvard i Stanford liderats per Lawrence Lessig. 

Creative Commons ofereix una diversitat de llicències. Hi ha 6 llicències estàndard, 
adaptades a diferents jurisdiccions que es poden escollir seguint un procés de selecció. 

Les llicències són gratuïtes i no cal registrar l’obra en cap dipòsit ni registre de CC. 
Creative Commons no dona suport legal en cas de violació de la llicència. 

Creative Commons no ofereix cap llicència per a programari i recomana les de la Free 
Software Foundation (FSF http://www.fsf.org/) o la Open Source Initiative (OSI 
http://opensource.org/). 

Els elements de les llicències són: 
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I de la combinació d’aquests surten les sis llicències: 

 

 
Reconeixement 

  

 
Reconeixement – No Comercial 

  

 
Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual 

  

 
Reconeixement – No Comercial - Sense Obra Derivada 

  

 
Reconeixement – Compartir Igual 

  

 
Reconeixement – Sense Obra Derivada 

 

Aspectes comuns, les sis llicències permeten: còpia o reproducció, distribució i 
comunicació pública; a la vegada, obliguen al reconeixement, no són exclusives, són 
d’àmbit mundial, no són revocables i no afecten als drets morals. 

 

https://creativecommons.org/licenses/ 

 

Addicionalment, Creative Commons contempla una altra llicència, l’Oferiment al Domini 
Públic, per aquells autors que volen renunciar a tots els drets d’autor de la seva obra per 
tal que entri en el domini públic, sempre respectant la legislació vigent. 

 

      Oferiment al Domini Públic 

 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/ 

  

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
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2. Creative Commons a la UAB 

A la Universitat Autònoma de Barcelona l’autor d’una obra habitualment podrà triar 
la llicència (sempre que no s’hagin cedit els drets a tercers) que prefereixi per a 
publicar-la en el DDD o en els repositoris consorciats, però és de gran ajuda tenir una 
recomanació institucional com a punt de partida. 

Tenint en compte que el punt 2 de la Declaració de Budapest1 i el principi 1 del Pla S2 
recomanen la llicència CC-BY (Reconeixement), aquesta hauria de ser la base per a 
pensar en les llicències que pugui adoptar la UAB. Necessàriament hauria de permetre 
la reutilització de la informació per a la docència, l’aprenentatge i la recerca. 

Les llicències CC són especialment interessants per als usos docents, donat que la llei 
és molt rígida en aquest àmbit. Exemples: recursos docents del Massachusetts Institute 
of Technology -  http://ocw.mit.edu o Materials Docents en Xarxa http://www.mdx.cat/ 

S’acorda la següent proposta: 

 

Llicència CC-BY (Reconeixement). 

 

Materials de curs (guies docents, guies de l’estudiantat...), 
documents institucionals, publicacions periòdiques editades per la 
UAB. 

 

Llicència CC-BY-SA (Reconeixement – Compartir Igual).  

 
Treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i documents de recerca 
(tesis, working papers, articles, contribucions a jornades i  
congressos...)   

 

Llicència CC-BY-NC-SA (Reconeixement – No comercial – Compartir Igual) 

 
Recursos docents3 

 

Llicència CC0 (Domini Públic) 

 
Dades de recerca 

 

 
1 https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish 
2 https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-
s/principles-and-implementation/ 
3 En consonància amb les llicències dels MOOCs de la UAB. 

http://ocw.mit.edu/
http://www.mdx.cat/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/spanish

