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Llicències lliures: 4 llibertats

la llibertat 0 d'utilitzar l'obra i gaudir dels 
beneficis del seu ús

la llibertat 1 per estudiar l'obra i aplicar el 
coneixement adquirit amb ella

la llibertat 2 per fer i redistribuir còpies, totals 
o parcials, de la informació o expressió

la llibertat 3 per fer canvis i millores, i per 
distribuir les obres derivades

Vegeu: Freedom defined

Richard Stallman va iniciar el 
projecte GNU el 1984, va definir la 
GPL i va crearla FSF

Imatges: Creative Commons CC-by | 
JericoDelayah CC-by-sa

http://freedomdefined.org/Definition/Ca


Llicències: alguns drets reservats

Drets d’explotació que exerceix l’autor o 
titular amb les llicències
● Dret al reconeixement - BY
● Dret a impedir les obres derivades - 

ND
● Dret a impedir l’ús comercial - NC
● Dret a obligar a compartir igual - SA

+ més informació

Creative Commons: 4 reserves de drets, 6 llicències

Imatge: Marko Txopitea "Txopi" CC0

http://multimedia.uoc.edu/blogs/ilv/sobre-propietat-intel%c2%b7lectual/creative-commons-i-altres-llicencies-obertes/


Llicències: una classificació

● Les llicències obertes són les que 
obren alguns drets (i en reserven 
altres)

● Les llicències lliures són les 
llicències obertes que obren els drets 
que fan possible les 4 llibertats

● Les llicències copyleft (o robustes) 
són les llicències lliures que obliguen 
fer servir la mateixa llicència, 
mantenint les obres derivades lliures, 
forçant la reciprocitat

+ més informació

Imatge: Dvdgmz CC0

http://multimedia.uoc.edu/blogs/ilv/sobre-propietat-intel%c2%b7lectual/llicencies-publiques-obertes-i-lliures/


Llicències: BSD i GNU

● Les llicències BSD (de Berkeley Software Distribution) són 
llicències lliure permissives de sofware de codi obert; permeten 
aplicar una llicència diferent (o fer privatiu) el sofware derivat.

● La GPL (de GNU Public License) és una llicència lliure copyleft de 
software de codi obert que obliga a  utilitzar la mateixa llicència en la 
distribució del software derivat

● La AGPL (de Affero GNU Public License) és una llicència lliure 
copyleft de software de codi obert que obliga a utilitzar la mateixa 
llicència en el software derivat tant si es distribueix com si es presta 
un servei des de la web sense distribuir-lo 



Llicència: copyfair o copyfarleft

Peer Production Licence
● Llicència derivada de la Creative 

Commons No Comercial
● Creada per J.Magyar i Dimytri 

Kleiner, promoguda per P2P 
Foundation

● Limita l’ús comercial a 
organitzacions o col·lectius propietat 
dels treballadors

Telekommunist Manifesto
Peer Production Licence

http://www.networkcultures.org/_uploads/%233notebook_telekommunist.pdf
https://wiki.p2pfoundation.net/Peer_Production_License


CC+

Creative Commons Plus:
● Una combinació de Llicència Creative Commons + 

Permisos afegits sota condicions configurables
● Exemples:

○ CC NC + llicencia comercial:
○ CC ND + llicencia obres derivades

● Com? Autoria + Llicencia CC + morePermissions





Plataformes per compartir dissenys



Disseny: Fes-ho tu mateix (DIY)
● Software: 

OpenSCAD GPLv2
● Disseny 3D de 

Lego: Thingiverse
● Impressora 3D 

RepRap BCN 
Sigma: MIT / CERN 
OHL

Customisable Lego Block per Jag, adaptat per 
Adam Zeloof; CC BY-SA

http://www.openscad.org/
https://www.thingiverse.com/thing:50437


Certificació de Dissenys Oberts / Maquinari lliure

OSHWA: Open Source Hardware Association : http://oshwa.org/ 
● Quí son? -> Comunitat de inventors, dissenyadors, desenvolupadors de prodcutes 

de Open Source Hardware
● Membres paguen una quota anual i tenen dret a vot
● Publican dissenys sota llicencies lliures
● Tenen best practices de com fer replicables els dissenys
● Volen protegir el nom dels productes físics identificant que són OSHW
● Per això van registrar la marca amb el logotip
● Autocertificació: certificas que el teu disseny compleix
● Preveu la resolució de conflictes
● Llistat en el directori

http://oshwa.org/
https://github.com/oshwa/certification-mark/blob/master/README.md
http://certificate.oshwa.org/certification-directory/


● Software: GNU GPL V3
● Hardware: CERN OHL 1.2
● Repositori: GitHub
● Certificate: OSHW

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.ohwr.org/projects/cernohl/wiki
https://github.com/apertus-open-source-cinema
https://www.apertus.org/license


Comunificar és transformar 
alguna cosa en comunal, 
fer-la un procomú

Amb col·laboració honesta, relacions 
justes i condicions dignes de les persones 
que en formen part


