
  

Els drets d'autor



  

Drets d'autor (en anglès copyright, símbol ©) 
són una forma de protecció proporcionada per 
les lleis vigents en la majoria de països per als 
autors d'"obres originals" incloent-hi obres 
literàries, dramàtiques, musicals, artístiques i 
intel·lectuals.



  

Generalment li dóna al propietari del dret d'autor el dret exclusiu 
per a fer i per a autoritzar a altres a fer el següent:

●     Reproduir l'obra en còpies o fonogrames.
●     Preparar obres derivades basades en l'obra.
●     Distribuir còpies o fonogrames de l'obra al públic venent-les o 

fent un altre tipus de transferències de propietat com ara llogar, 
arrendar o prestar aquestes còpies.

●     Presentar l'obra públicament, en el cas d'obres literàries, 
musicals, dramàtiques i coreogràfiques, pantomimes, pel·lícules 
i d'altres produccions àudiovisuals.

●     Mostrar l'obra públicament, en el cas d'obres literàries, 
musicals, dramàtiques, coreogràfiques, pantomimes, obres 
pictòriques, gràfiques i esculturals, incloent-hi imatges 
individuals de pel·lícules o altres produccions àudiovisuals.

●     En el cas de gravacions sonores, interpretar l'obra 
públicament a través de la transmissió àudiodigital.



  

Classificació de les llicències de programari

Les llicències de distribució es poden classificar segons els drets que cada 
autor es guarda sobre la seva obra:

●     Domini públic: l'autor renuncia completament als seus drets o aquests han 
caducat.

●     Programari lliure Sense protecció heretada: se subministra el codi font i 
se'n pot crear una obra derivada sense que aquesta tingui cap obligació de 
protecció. Moltes llicències pertanyen a aquesta classe, per exemple: 
Academic Free License v.1.2; Apache Software License v.1.1; Artistic; 
Attribution Assurance license; BSD License; MIT License; University of 
Illinois/NCSA Open Source License; W3C Software Notice and License; etc.

●     Programari lliure amb protecció heretada: Algunes restriccions s'apliquen 
a les obres derivades. Entre les llicències d'aquesta categoria hi ha: Artistic 
License; Common Public License v.1.0; GNU General Public License v.2.0; 
GNU Lesser General Public License v.2.1; Mozilla Public License; etc.

●     Programari de propietat (a voltes anomenat propietari o privatiu): Es 
protegeix contra còpia, modificació i redistribució.



  

Societat General d'Autors i Editors (SGAE)
És una entitat espanyola de gestió col·lectiva dedicada a la defensa dels drets 
d'autor dels seus socis; tota classe d'artistes i empresaris del negoci de la cultura. 
Segons els seus estatuts, és una organització sense ànim de lucre que gestiona el 
cobrament i la distribució dels drets d'autor dels autors i alhora vetlla pels 
interessos dels editors. Des del 8 de maig de 2012 el seu president és Antón 
Reixa, en substitució de Teddy Bautista.

La SGAE té més de 100 anys d'història i els seus comptes són auditats, 
recíprocament, per altres entitats de gestió de tot el món amb qui té convenis 
subscrits.

Actualment l'SGAE intenta aprofitar la seva bona sintonia amb l'actual govern 
central per aplicar un cànon a impressores, paper, tinta d'impressores, tóner, 
fotocopiadorers i gairebé tots els objectes digitals d'ús quotidià i pràcticament d'ús 
obligatori a la vida actual, com ordinadors, targetes de memòria, memòries USB, 
càmeres digitals (fins i tot les fotogràfiques), telèfons mòbils, ordinadors, discs 
durs, CD/DVD verges, reproductors Mp3, etc. Fins i tot s'ha parlat d'aplicar-la a les 
connexions a internet. Això ha provocat fortes queixes, ja que l'ús per pirateria 
d'alguns, com les càmeres fotogràfiques, és pràcticament nul.

El 2 de juliol de 2011, Teddy Bautista, el seu director, fou detingut junt a vuit 
directius més de la SGAE per un presumpte delicte d'apropiació indeguda, just un 
dia després de la seva aclaparadora reelecció.[3] Se'ls acusa d'haver creat un 
Entramat societari per a desviar el diners recaptats per la SGAE (400M €) a altres 
societats principalment Microgénesis



  

copyleft

Com a copyleft es coneix a tot un conjunt de llicències que poden aplicar-se a 
creacions informàtiques, artístiques, etc. Els defensors del copyleft consideren 
les lleis de drets d'autor (copyright) com una forma de restringir el dret de fer i 
redistribuir còpies d'un treball. Una llicència copyleft, de fet, utilitza la legislació 
pròpia dels drets d'autor per a assegurar que cada persona que rep una còpia o 
obra derivada pugui fer servir, modificar, i també redistribuir tant el treball com les 
seves versions derivades. Així doncs, en un sentit estrictament no legal, el 
copyleft és el contrari que el copyright

El concepte, no el terme, va ser concebut originalment per Richard Stallman.

Com a exemple de llicències del tipus copyleft, destacaríem la GPL per a 
programari o algunes de les llicències de Creative Commons per a un ampli 
ventall de continguts i obres.



  

Creative Commons és una organització sense 
ànim de lucre que permet a autors i creadors 
compartir voluntàriament el seu treball, lliurant 
llicències i eines lliures que els permetin 
aprofitar al màxim tota la ciència, coneixement i 
cultura disponible a Internet.
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