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Introducció

Ofensives�en�el�món�de�la�tecnologia

El gener de 2003 comencen els rumors i el març s'inicia el primer atac: no

es tracta de la segona guerra del Golf, sinó de l'ofensiva d'SCO contra IBM

primer, i contra la comunitat de desenvolupadors de programari lliure després

en relació amb codi inclòs en el nucli (kernel) del sistema operatiu GNU/Linux

2.4, l'última versió alliberada per aquestes dates.

Amb aquesta ofensiva van sortir a la llum tensions que ja existien entre el món

del programari de propietat i el del programari lliure. Ja l'any 2000, Microsoft

havia fet diverses declaracions crítiques contra GNU/Linux, un sistema opera-

tiu que començava a adquirir part del mercat fins llavors reservat a Microsoft

(Windows) i a diverses altres empreses que distribueixen en forma propietària

diverses versions d'Unix (IBM AIX, Oracle-Solaris). Més recentment, l'octubre

de 2007, Microsoft declara que Linux infringeix unes 283 patents seves.

També l'any 2003, la Comissió Europea redacta i el Parlament Europeu debat

una proposta de directiva per permetre –o no– que s'atorguin patents sobre els

programes d'ordinador inventius i per determinar els requisits formals per ob-

tenir aquesta forma de protecció. Després de la mobilització d'una gran part de

la comunitat de desenvolupadors de programari (no només els involucrats en

el programari lliure, sinó també empreses de desenvolupament de programari

comercial i altres actors del sector), el 2005 el Parlament mateix rebutja defi-

nitivament la proposta–, la primera vegada en la història de la Unió Europea.

Aquestes dues "històries d'horror", per anomenar-les d'alguna manera, indi-

quen que els aspectes legals del programari en general i del programari lliure en

particular es troben al cor dels debats actuals en el món de les noves tecnologi-

es. Aquestes tensions no són solament qüestions tècniques sobre l'estabilitat,

l'escalabilitat o la seguretat d'un programari, sinó que sorgeixen de temes més

fonamentals sobre qui és el titular legal del codi inclòs en el programa, qui el

pot distribuir, i com i quant s'haurà de pagar per un sistema informàtic fins

ara considerat gratuït i de disponibilitat il·limitada.

És més: aquestes discussions formen part d'un debat més ampli sobre la lli-

bertat, la cultura i l'explotació de les obres immaterials–, entès aquest concep-

te com a qualsevol programa, pel·lícula, música, text o imatge en format di-

gital– en la nova societat de la informació. Aquest debat incorpora diverses

controvèrsies similars, per exemple, la polèmica sobre la descàrrega de música

o pel·lícules des de les xarxes peer-to-peer (P2P) o la lluita per obtenir un ma-

jor control per part dels titulars dels drets sobre les obres difoses per les xar-
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xes i l'"àmbit" d'aquest control: espacial –a quins països–, temporal –per quant

temps– i funcional –què es pot fer amb elles, pensant sobretot en els sistemes

DRM (digital rights management).

El dilema de la indústria "propietària" és aquest: com que les noves tecnologies

permeten la còpia i la difusió massiva (i a baix cost) d'obres immaterials pro-

tegides per llei (el dret de la propietat intel·lectual i industrial), com es poden

establir mecanismes de control nous –tecnològics i legals– per protegir els au-

tors i els titulars dels drets sobre aquestes obres?

Moviments�d'oposició

Davant d'aquesta tendència –marcada sobretot per les grans empreses

d'entreteniment i les companyies discogràfiques–, veiem sorgir un moviment

de protesta que reivindica la llibertat de la cultura i del coneixement, i dels

seus elements constitutius: música, textos escrits, obres visuals, programes

d'ordinador... Aquest moviment de protesta no és originat per "revolucionaris

de cabells llargs". Ben al contrari, un equip de professors de dret de les univer-

sitats de Harvard i Stanford, per exemple, han format un centre d'assistència

per a la difusió d'obres digitals (Creative Commons), pel qual han establert

un nou sistema d'implementació del copyright (drets d'autor) que permet als

autors variar acuradament el grau de control sobre la còpia, la modificació i

la difusió de les seves obres.

Un altre component d'aquesta protesta és el moviment de programari lliure,

liderat el seu dia, i per a alguns encara avui, per la Fundació per al Programari

Lliure, la Free Software Foundation (FSF). El programari és part intrínseca de la

cultura, no només com a coneixement tecnològic, sinó també com a mitjà

d'accés per excel·lència a la cultura i al coneixement. El programari subjeu a

la xarxa de xarxes, Internet, que interconnecta els actors comercials, els ciuta-

dans i les institucions públiques. Pensem, a més, que el programari s'executa

en els ordinadors i els fa funcionar, i que aquests són elements essencials en la

creació de coneixement i les relacions socials, comercials, científiques i edu-

catives d'avui.

El�moviment�del�programari�lliure

Davant de la tendència d'apropiar-se del coneixement científic i tecnològic de

les grans empreses d'informàtica –liderades potser per Microsoft, però també

per unes altres com Oracle, Apple, Macrovision i altres– s'erigeix el moviment

de programari lliure (lliure i obert, per ara no fem diferència), un moviment que

vol mantenir i protegir la llibertat en aquest sector fonamental per a la societat

moderna. S'argumenta que la tendència "propietària" amenaça de deixar-nos

en una societat del permís –del "permís si us plau" que cal demanar als titulars

del coneixement, un permís que s'atorgarà sota condicions restrictives i, de



© FUOC • XP08/M2014/00341 5 Aspectes legals i d'explotació del programari lliure

vegades, draconianes. Una altre cop veiem la importància dels aspectes legals,

ja que aquestes restriccions i prohibicions s'expressen en les llicències d'ús –per

instal·lar un programari, per veure una pel·lícula, per escoltar una cançó...

Justament, el que potser diferencia el sector del programari d'altres elements

d'aquesta protesta general és que el moviment de programari lliure es basa,

per marcar la seva protesta, estrictament i directament en les lleis actuals i es

diferencia del programari de propietat per l'ús d'aquestes lleis. El programari

lliure es distingeix del programari de propietat no per la seva qualitat o la seva

tecnologia, tot i que s'ha argumentat que té avantatges en relació amb aquestes

característiques, sinó per la�llicència�d'ús –per utilitzar el terme més comú–,

que no conté les mesures de protecció i de control que s'inclouen tradicional-

ment en les llicències de programari de propietat.

Per tant, el programari lliure està íntimament vinculat amb el dret. Desta-

quem, per exemple, que:

• El programari és protegit pels drets d'autor, i els titulars i els usuaris han

d'acatar el règim legal de la propietat intel·lectual per a, d'una banda,

permetre'n l'ús, i per l'altra, poder utilitzar, distribuir o modificar qualsevol

obra (programa) protegida.

• De moment, en la Unió Europea el programari en si mateix no és patenta-

ble, per les restriccions de les seves llicències i la seva naturalesa. Tanma-

teix, com comentarem, els intents d'instaurar les patents de programari

són un perill per al moviment del programari lliure.

• El programari es distribueix generalment sota llicència, i les llicències te-

nen diverses formes i clàusules per determinar els usos, els drets, les res-

triccions i les prohibicions.

• La majoria dels usuaris més avançats d'aplicacions informàtiques –i alguns

no tant– requereixen adaptar el programari estàndard als seus processos.

El programari lliure ho permet sota certes condicions, sense que sigui ne-

cessari demanar autorització suplementària.

Notem que ara, el 2007 i el 2008, diverses empreses "tradicionals" de progra-

mari que usen un model "propietari" o "privatiu" per a la distribució dels seus

productes s'estan pujant a bord del moviment lliure. Microsoft ha publicat

diversos programes sota llicències lliures (de la seva pròpia redacció), Sun ha

alliberat l'entorn Java sota la llicència GPL i ha comprat MySQL, Yahoo! ha

comprat i gestiona ara el projecte Zimbra. Queda per veure si són compromi-

sos reals amb el desenvolupament basat en principis i ètica lliure o estratègies

comercials...

Exemples
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Si examinem els diversos assumptes relacionats amb el programari lliure que

s'han comentat en la premsa (o els que es comentaran en aquest mateix curs),

veurem que en cadascun subjeu una qüestió legal fonamental.

Per exemple, a Espanya, el 2004 la Junta d'Extremadura va llançar LinEX, un

ampli programa per promoure la creació d'una distribució basada en Debian

GNU/Linux amb l'objectiu d'instal·lar-lo en tots els centres d'educació pública

de la regió. Darrere d'aquesta decisió hi ha, sens dubte, raons tecnològiques i

econòmiques. Tanmateix, les conseqüències legals tenen la mateixa importàn-

cia. L'ús de programari lliure atorga una llibertat de difusió del programari a

tots els ciutadans i residents sense que calgui aconseguir una altra llicència.

Així mateix, la Junta pot modificar fàcilment aquests sistemes per adaptar-los

a les necessitats locals sense que demani permís als titulars originals –una es-

tratègia d'independència legal considerable. Els centres educatius es benefici-

en del programa perquè no és dependent d'un proveïdor o un altre (de progra-

mes o serveis de manteniment i actualització). I poden obrir el codi font de les

aplicacions instal·lades amb finalitats educatives (classes d'informàtica, etc.).

El desenvolupament de solucions d'ofimàtica (OpenOffice.org) com a alter-

nativa als paquets comercials (MS-Office de Microsoft, principalment) també

té els seus aspectes legals. Donada la dominació dels paquets comercials en el

món empresarial i domèstic, si un usuari d'OpenOffice.org vol compartir ar-

xius de text, de presentacions o de càlcul amb altres persones usant programes

de propietat, és essencial mantenir la interoperabilitat entre formats de dades.

Tanmateix, aquests formats són elements de programa privats (de propietat) i

protegits per lleis de dret d'autor. En absència d'un estàndard públic i obert per

a aquest format de dades (com l'ODF per a documents), té un desenvolupador

el dret de descompilar o estudiar el codi original de les aplicacions de propietat

per poder exportar o importar arxius d'origen propietari a l'aplicació lliure?

L'obtenció d'una patent sobre un format d'exportació d'arxiu XML implicarà

la necessitat d'obtenir una llicència per poder realitzar aquesta interoperabili-

tat (pensant en la patent que va aconseguir Microsoft als Estats Units el febrer

de 2004 sobre els scripts en XML per a Office 2003). I la recent aprovació com

a format estàndard OOXML)? N'hi haurà prou amb l'Open Specification Pro-

mise de Microsoft per a protegir usuaris d'aquest nou "estàndard"?

El 1998, Netscape va obrir el codi de Navigator per crear una versió lliure que

avui es diu Mozilla (i Firefox, Thunderbird, SeamonKey). Aquesta decisió ra-

dical no solament va provocar la renúncia del director de tecnologia (que no

veia les raons estratègiques i comercials d'aquesta decisió), sinó que a més va

produir un debat ardent sobre els termes i les disposicions de la nova llicència

o, millor dit, les llicències. Netscape va haver de redactar una llicència per al

Navigator inicial (la Netscape Public License, NPL) i altra (més oberta) per a

qualsevol modificació futura (la Mozilla Public License, MPL). Aquesta història

MPL té lliçons per a qualsevol desenvolupador o empresa que desitgi "alliberar"

un programa. Com i per què el titular dels drets en un programa propietari fou

persuadit (per la comunitat de desenvolupament lliure) per "obrir" la llicència
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proposada? Quines obligacions legals internes o davant de tercers havia de

respectar Netscape perquè es veiés obligat a mantenir durant un període de

temps determinat l'NPL per al programa original?

En definitiva, la creació de programari lliure, la seva modificació i difusió,

la reenginyeria de programari, la seva interoperabilitat, la seva patentabilitat,

etc. són temes actuals i constantment presents en qualsevol activitat que giri

al voltant del tema central d'aquest curs sobre aspectes legals i d'explotació

del programari lliure, i que plantegen qüestions legals importants. No creiem

que calgui, en aquestes circumstàncies, donar més arguments. Només volem

indicar un cop més que els aspectes legals del programari lliure són nombrosos

i d'extrema rellevància, perquè condicionen tots els aspectes d'un procés de

creació, distribució i ús de programari lliure. En conclusió, per a qualsevol

persona interessada en crear, desenvolupar, distribuir o usar programari lliure,

serà fonamental tenir un bon coneixement dels seus aspectes legals, i aquest

és precisament el propòsit d'aquest curs.
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Objectius

El curs s'estructura en set mòduls (inclosa una introducció) i pretén cobrir

els aspectes legals més importants pel que fa a la creació, la distribució, la

modificació i l'ús del programari, i del programari lliure en particular.

A continuació fem una breu referència a cadascuna d'aquests mòduls per donar

a conèixer l'estructura i els conceptes que s'introduiran.

1) La "filosofia" del programari lliure

El primer mòdul és una breu introducció a la "filosofia" del programari lliure.

Es planteja com una introducció al nucli del curs. El nostre únic objectiu serà

situar el lector en el seu contingut.

2�i�3) La propietat intel·lectual i industrial

Els mòduls 2 i 3 tracten del marc teòric legal de la propietat intel·lectual i in-

dustrial. La propietat intel·lectual i industrial és la denominació amb què es co-

neixen diferents figures jurídiques que intenten resoldre el problema de com

s'han de protegir els béns immaterials (com el programari), en les quals el con-

cepte de possessió dels béns materials és inexistent. La protecció que atorguen

aquestes figures passa pel reconeixement d'uns drets�exclusius a l'autor o in-

ventor que permeten al titular d'aquests limitar�o�delimitar�l'accés�o�el�gaudi

dels altres sobre l'objecte de la seva propietat.

La majoria de països tenen legislació nacional sobre propietat intel·lectual i

industrial, que tradicionalment varia d'un país a l'altre, i sobretot d'una filoso-

fia jurídica a l'altra. Per exemple, com estudiarem en el mòdul 2, en la propie-

tat intel·lectual hi ha principalment dos sistemes: els drets d'autor i el sistema

del copyright. No obstant això, en els últims anys hi ha hagut una tendència

mundial a l'harmonització de les lleis nacionals per mitjà de tractats interna-

cionals que ens facilitarà molt la comprensió dels diversos sistemes als quals

fem referència.

Confusió�terminològica

En els sistemes anglosaxons, principalment els Estats Units i el Regne Unit,

l'expressió propietat intel·lectual engloba patents i marques al costat de copyright

i drets d'autor.

La propietat intel·lectual i industrial s'ordena tradicionalment en dos grans

apartats:
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• propietat intel·lectual: utilitzada amb un caràcter sinònim de drets d'autor

i copyright (sobre obres literàries, artístiques i científiques); i

• propietat industrial: patents, marques...

Cada sistema de protecció té els seus propis requisits i àmbits. No obstant això,

és possible una superposició de proteccions que es regeix generalment per la

regla bàsica de la independència de les proteccions. Per exemple, com veurem,

en alguns sistemes jurídics és possible que un programa d'ordinador sigui pro-

tegit com a obra literària (drets d'autor) i com a integrant d'una patent.

4�i�5) Les llicències d'ús del programari

Un cop el programari es troba protegit pels drets de propietat intel·lectual i in-

dustrial, les llicències d'ús de programari constitueixen l'instrument legal ha-

bitual a partir del qual qui ha desenvolupat un programari permet que d'altres

l'utilitzin, a partir de la distribució d'aquest.

La llicència de programari és un contracte pel qual el titular dels drets sobre el

programari permet la seva utilització a una altra persona (l'usuari) i determina

les condicions sota les quals aquest usuari pot utilitzar el programa informàtic,

i també les prohibicions i els límits que cal respectar en tal ús. Quan s'instal·la

un programa informàtic, o de vegades fins i tot pel simple fet d'obrir el sobre

que el conté, es diu que s'accepten les condicions de la seva llicència de pro-

gramari, fet que veurem que no sempre és una afirmació vàlida.

Les llicències d'ús s'han revelat, per als titulars de programari de propietat, com

un bon instrument per distribuir programari, assegurar la màxima protecció

als seus drets exclusius i permetre l'obtenció del màxim rendiment econòmic

–en el seu cas– en un tradicional model de comercialització del programari

basat en la venda de còpies.

Així doncs, en els mòduls 4 i 5 estudiarem amb deteniment les llicències de

programari, els seus elements i les seves característiques principals, tant per a

programari de propietat com per a programari lliure.

6�i�7) Llicències de programari lliure

En els mòduls 6 i 7 estudiarem les llicències de programari lliure pròpiament

dites i alguns aspectes pràctics en el seu ús i aplicació.

Com demostra el debat en el moviment de programari lliure i el de programa-

ri obert, la llicència GPL no és l'única llicència de programari lliure. Hi ha di-

versos tipus de llicències, que varien principalment segons el grau de llibertat

atorgada en relació amb la còpia, la modificació i la distribució ulterior del

programari en qüestió.
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El mòdul 6 estableix criteris de classificació de les llicències en funció dels drets

atorgats i els drets retinguts (llicències permissives, amb copyleft, híbrides), i

comenta diverses llicències paradigmàtiques de cada tipus. Així mateix, aporta

alguns comentaris sobre determinades iniciatives gairebé (o pseudo-) lliures,

com la de Microsoft Shared Source.

Finalment, en el mòdul 7 analitzarem alguns aspectes i conseqüències pràc-

tiques de les llicències de programari lliure, la gestió dels aspectes legals de

projectes lliures (com la selecció de llicències, com es pot assegurar la compa-

tibilitat del codi, etc.), les estratègies de llicència duals, etc. Així mateix, hem

agregat dos apartats específics sobre la protecció de dades personals i sobre el

control de l'exportació de productes de xifrat, dos temes rellevants per a la

gestió dels aspectes legals de projectes de programari.
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Propietat intel·lectual: drets d'autor i copyright
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1. El concepte tradicional dels drets d'autor

2. Drets d'autor i programari

3. Objecte i requisits de protecció

4. Autors i titulars de drets
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3. Naturalesa jurídica i marc normatiu

4. Elements subjectius: les parts en les llicències de programari

5. Elements objectius en les llicències de programari
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6. Acceptació de les llicències de programari. Llicències shrink-wrap i click-

wrap

7. Conclusions
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Les llicències de programari (II)
Malcolm Bain, Manuel Gallego, Manuel Martínez Ribas i Judit Rius

1. Consideracions generals sobre drets, prohibicions i limitacions en les

llicències de programari

2. Drets, prohibicions i limitacions en les llicències de programari de pro-

pietat

3. Drets i llibertats en les llicències de programari lliure

4. Garanties i responsabilitats

5. Pactes sobre jurisdicció competent i dret aplicable

6. Contractes accessoris a la llicència de programari
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Llicències de programari lliure
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1. Aspectes generals de les llicències lliures

2. Estudi particular de les llicències de programari lliure

3. Altres llicències de tipus "lliure"

4. Conclusions

Mòdul didàctic 7
Les llicències lliures en la pràctica
Malcolm Bain, Manuel Gallego, Manuel Martínez Ribas i Judit Rius

1. Uns mites legals... per desmitificar

2. Alguns temes legals relacionats amb les llicències

3. Llicències lliures i altres branques del dret

4. Les dades personals i la protecció de la intimitat

5. El programari lliure i els controls sobre els productes de seguretat

6. Conclusions
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