
Licenzas  Creative  Commons:  como  elexir  a
mellor para os teus traballos

Cando creamos algo,  xa sexa un artigo un vídeo,  unha canción ou unha imaxe,  nós

mesmos como autores sempre temos dereitos plenos sobre ela. O  copyright protexe a

nivel  legal  todas  as  obras  realizadas  polas  persoas  e,  se  non  se  licencia  dalgunha

maneira, é a norma que prevalece obrigando a pedir permiso sempre ao autor, e pagar na

maioría das ocasións, se outra persoa quere utilizar a súa obra.

Pero e se queremos compartir a nosa obra co mundo de maneira sinxela? Existen moitos

modelos de licenzas que podemos utilizar,  pero as máis utilizadas e sinxelas son sen

dúbida as licenzas Creative Commons. Hoxe explicámosvos que son e como funcionan.

Que é unha licenza Creative Commons?

Creative Commons é unha entidade que leva anos promovendo uns tipos de licenzas que

permiten compartir obras de todo tipo con restricións personalizadas de maneira sinxela.

É dicir, podemos permitir que se utilice a nosa obra sen máis acción pola nosa banda que

dicir baixo que licenza está o produto.

As licenzas Creative Commons réxense baixo catro limitacións que se poden combinar

entre si. E estas son:



• Atribución ( BY): para usar unha obra en calquera tipo de medio é imprescindible citar ao

autor de forma explícita.

• CompartirIgual (SA): pódese usar unha obra para crear outra, a condición de que esta

publíquese coa mesma licencia que a obra orixinal.

• NoDerivadas ( ND): podes usar unha obra para calquera cousa, a condición de que non a

modifiques. Un exemplo sería coller unha foto dun ceo e editala para engadir un avión

pasando por encima, ou modificar a velocidade dun clip de audio.

• NoComercial ( NC): podes usar usar unha obra para xerar outra obra, a condición de que

non vaias gañar diñeiro con ela. É moi común nas fotos de

• Combinando estas restricións aparecen sete licencias baixo as que podemos licenciar

todo o que queiramos:

• Atribución (CC- BY 4.0): a máis sinxela. Unha obra pode usarse para o que e como se

desexe a condición de que se cite ao autor da obra.

• Atribución Non Comercial (CC BY- NC 4.0): esta licenza é unha derivada o anterior pero,

como o seu nome indica, o uso da obra non pode ter ningún fin comercial  directo ou

indirecto.

• Atribución Non Comercial Compartir Igual (CC- BY- NC-SA): unha licenza na que hai que

citar ao autor, non se pode utilizar para fins comerciais e o seu uso debe compartirse

baixo a mesma licenza e nun proxecto sen ánimo de lucro.

• Atribución Non Comercial Non Derivadas (CC- BY- NC- ND 4.0): igual que o anterior pero

cunha pequena limitación máis, non se pode modificar a obra en ningún aspecto.

• Licencia CC0 ou de dominio público: esta licenza é o contrario a todas as anteriores. Se

licenciamos a nosa obra baixo esta licenza, aceptamos que esta sexa de libre acceso e

uso para calquera persoa sen necesidade de atribuír o autor.

Como usar a licenza Creative Commons?

Utilizar este tipo de licenzas é moi sinxelo. Se es un autor tan só tes que dicir,  onde

publiques, baixo que licenza publicas cunha ligazón aos detalles da licenza. E se es un

usuario, adoita bastar con citar ao autor e unha ligazón (se é en web) á páxina de onde

sacamos a obra.

Fonte: Axencia para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA)
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