
                                                                                                    

El semàfor 

Aquesta eina d’autodiagnosi dissenyada per Dimmons (UOC) té l’objectiu que les                     

persones que la utilitzen es facin preguntes al voltant de les sis dimensions a                           

l’hora de projectar o revisar una plataforma digital. A partir de la tipologia de                           

plataforma a desenvolupar, es realitzen preguntes al voltant de la governança, el                       

model econòmic, les polítiques tecnològiques, les polítiques de coneixement, la                   

responsabilitat social i l’impacte. 

 
Tipologia de plataforma 

Missió   

Àrea d’activitat  Alimentació i/o agroecologia, Arxiu col·laboratiu, Assistència legal 
i laboral Audiovisual col·laboratiu, Ciència ciutadana, Comuns 
urbans, Compres, Coworking, Cultura, Dades obertes, Disseny i 
fabricació, Disseny obert, Economia P2P, Educació i/o formació, 
Energia, Escriptura col·laborativa, Filtratge col·laboratiu, 
Finançament col·lectiu, Gig economy, Hardware, Hacklabs, 
Internet de les coses, Jocs, Monedes P2P / alternatives, Mapatge 
col·laboratiu, Mobilitat, Neteja i economia de cures, Oci, 
Participació ciutadana, Periodisme ciutadà, Programari, Protocol 
d’Internet, Recerca col·laborativa, Reciclatge - Economia circular, 
Servei de missatgeria, Tecnologia oberta, Telecomunicacions, 
Tèxtil i accessoris, Turisme i habitatge, Xarxa col·laborativa 
Xarxa de sensors. 

Plataformes de 
xarxes socials que 
utilitzeu 

 
 

 

Nivell de digitalització 

La majoria de l’activitat és digital  La plataforma és un suport digital 

 

Tipus d’interacció 

P2P  1 C2C  2 B2B  3 B2C  4 P2B  5

 

Esfera de la comunitat 

INTERNAC  EUROPEU  NACIONAL  REGIONAL  MUNICIPAL 

1 Entre productors. 
2 Entre iguals consumidors. 
3 Entre empreses. 
4 Entre empreses i consumidors. 
5 Entre particulars i empreses. 
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Governança 
Contribució dels usuaris 

Creant noves maneres 
d’afegir contingut 

Creant continguts amb els 
altres 

Oferint/demandant/valoran
t serveis o productes 

 

Política de participació 

Participació sense filtres  Participació moderada 
abans de la publicació 

Participació moderada 
després de la publicació 

 

Possibilitat de formar grups 

Sí  No 

 

Rols d’usuari horitzontal (sense jerarquia) 

Sí  No 

 

Elecció dels administradors 

Autònomament   

Eleccions entre la comunitat   

Pels altres administradors   

Seleccionats pels proveïdors de la plataforma amb mecanismes de participació   

Seleccionats pels proveïdors de la plataforma sense mecanismes de participació   

 

Mecanismes de presa de decisions comunitàries 

Sí, formalment definits  Sí, informals  No estan definits 

 

Participació de la comunitat en la definició  
de les polítiques formal 

Sí  No 

 

Nivell de descentralització 

Alt  Mig  Baix 
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Model econòmic 
Distribució dels beneficis 

Reinvertits en el projecte  Dividit entre els propietaris 

 

Models de creixement 

Orgànic  Rèplica  Especulatiu 

 

Intercanvi monetari 

Mai  Gairebé mai  A vegades  Sovint  Sempre 

 

Serveis de banca ètica 

Reinvertits en el projecte  Dividit entre els propietaris 

 
Tipus de finançament 

Capital privat    Marxandatge   

Crèdit bancari    Quotes de soci/a   

Finançament públic    Explotació de recursos digitals   

Microfinançament    Venda de subproductes o 
productes derivats 

 

Donacions voluntàries    Estalvis familiars   

Serveis  prèmium    Comercialització de la marca   

Donacions no monetàries    Publicitat   

Estalvis familiars    Serveis prèmium   

Comercialització de la marca    Donacions no monetàries   

Publicitat    Programes d’innovació i recerca 
(H2020, per ex) 

 

Programes de formació com La 
Comunificadora 

  Premis   

Monedes alternatives    Esdeveniments   

Comercialització de les dades dels 
usuaris/es 
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Dades  
 

Llicència dels continguts de la plataforma 

Domini públic  
(CC0 1.0 Universal) 

Cap protecció de propietat intel·lectual   

 
CC BY (Attribution) 

Programes d'innovació i recerca (H2020, per ex)   

 
CC BY-SA 

(Attribution-Share-Alike) 

Es permet l'ús comercial de l'obra i de les 
possibles obres derivades, la distribució de les 
quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que 
regula l'obra original. 

 

 
CC BY-ND 

(Attribution-No-Derivativ
es) 

Es permet l'ús comercial de l'obra però no la 
generació d'obres derivades. 

 

 

 
CC BY-NC 

(Attribution-Non-Comm
ercial) 

Es permet la generació d'obres derivades sempre 
que no se'n faci un ús comercial. Tampoc es pot 
utilitzar l'obra original amb finalitats comercials. 

 

 
CC BY-NC-SA 

(Attribution-NonComme
rcial-ShareAlike) 

No es permet un ús comercial de l'obra original ni 
de les possibles obres derivades, la distribució de 
les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la 
que regula l'obra original. 

 

 
CC BY-NC-ND 

(Attribution-NonComme

No es permet un ús comercial de l'obra original ni 
la generació d'obres derivades. 
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rcial-ShareAlike-NoDeriv
atives) 

 
Copyright 

Propietat privada   

Sense llicència     

 
Llicència de les dades que genera la plataforma 

Domini públic  
(CC0 1.0 Universal) 

Cap protecció de propietat intel·lectual   

 
CC BY (Attribution) 

Programes d'innovació i recerca (H2020, per ex)   

 
CC BY-SA 

(Attribution-Share-Alike) 

Es permet l'ús comercial de l'obra i de les 
possibles obres derivades, la distribució de les 
quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que 
regula l'obra original. 

 

 
CC BY-ND 

(Attribution-No-Derivativ
es) 

Es permet l'ús comercial de l'obra però no la 
generació d'obres derivades. 

 

 

 
CC BY-NC 

(Attribution-Non-Comm
ercial) 

Es permet la generació d'obres derivades sempre 
que no se'n faci un ús comercial. Tampoc es pot 
utilitzar l'obra original amb finalitats comercials. 

 

 
CC BY-NC-SA 

(Attribution-NonComme
rcial-ShareAlike) 

No es permet un ús comercial de l'obra original ni 
de les possibles obres derivades, la distribució de 
les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la 
que regula l'obra original. 
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CC BY-NC-ND 

(Attribution-NonComme
rcial-ShareAlike-NoDeriv

atives) 

No es permet un ús comercial de l'obra original ni 
la generació d'obres derivades. 

 

 
Copyright 

Propietat privada   

Sense llicència     

 
Mètode d’exportació o còpia de les dades generades per la plataforma 

Api sense restriccions   

Exportació de dades completa (data dump)   

Descàrrega gratuïta en conjunt   

API amb algunes restriccions   

Descàrrega gratuïta en part   

No és possible exportar, copia, ni accedir a cap API   
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Tecnologia 
 

Llicència utilitzada pel programari de la plataforma 

Domini públic  Cap protecció de propietat intel·lectual   

MIT License 

 

Llicència de programari lliure permissiva: imposa 
molt poques limitacions en la reutilització i per 
tant està molt ben Compatibilitat de llicència.  

 

Berkeley Software 
Distribution 

 

És una llicència de programari lliure permissiva 
com la llicència d'OpenSSL o la MIT License.  

 

Apache License 2.0 

 

Llicència de programari lliure permissiva. 
Requereix la conservació de l'avís de dret d'autor 
i el descàrrec de responsabilitat, però no és una 
llicència copyleft, ja que no requereix la 
redistribució del codi font quan es distribueixen 
versions modificades 

 

AGPL / GNU license 

 

Llicència de programari lliure i codi obert. 
Garanteix als usuaris finals (persones, 
organitzacions, companyies) la llibertat d'utilitzar, 
estudiar, compartir (copiar) i modificar el 
programari a través del copyleft: pràctica legal 
que consisteix en l'exercici del dret d'autor 
(copyright en anglès) amb l'objectiu de propiciar 
el lliure ús i distribució d'una obra, exigint que les 
persones que en facin ús preservin les mateixes 
llibertats a distribuir els seus còpies i derivats. 

 

GNU General Public 
License V2 

 

 

GNU General Public 
License V3 

 

 

Adware  Ofereix programari lliure però amb publicitat no 
desitjada.  
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Copyright 

 

Propietat privada   

Sense llicència     

 
 

Arquitectura tecnològica de la plataforma 

 

Peer-to-peer   

 

Centralizada i reproduïble (FLOSS)  
però no federada 

 

 
Federada    

 
Centralitzada en un sol punt  

 
 

 

Centralizada i no reproduïble -un sol node 
propietat exclusiva de l'administrador/a 

 

 
Descentralització 

Interès pel blockchain  Sí  No 

 
   

8 



                                                                                                    

 

Responsabilitat social 
Equitat salarial  Sí  No 

 
Gènere 

Percentatge de dones propietàries de la plataforma 

+50%  26-50%  11-25%  10-3%  >3% 

 

Polítiques de gènere 

Sí No 

 

Membres de la plataforma 

+ dones  paritat + homes 

 
Inclusió social 

Nivell d’adaptació funcional de la plataforma 

5  4  3  2  1 

 
Consum de proximitat 

Nivell d’ús de proveïdors de proximitat 

5  4  3  2  1 

 
Intercooperació 

Nivell d’ús de proveïdors de l’economia social i solidària/Procomú  

5  4  3  2  1 

 
Impacte ambiental 

Nivell d’impacte ambiental positiu 

5  4  3  2  1 

 
Economia circular 

Nivell d’ús de proveïdors de proximitat 

5  4  3  2  1 
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