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INTRODUCIÓN E CONTEXTO

• Servizo dependente do departamento de Innovación Tecnolóxica 
na Área de Sociedade Dixital da AMTEGA.

• Coordinamos e seguimos as diferentes iniciativas promovidas pola 
Xunta de Galicia relativas ao fomento e promoción do Software 
Libre a través dos Plans anuais de acción en materia de 
Software Libre.

• Tentamos ser un punto de referencia para todos os axentes 
involucrados no desenvolvemento do Software Libre en Galicia.

 

Oficina de Coordinación de Software Libre



 

INTRODUCIÓN E CONTEXTO

Liñas de 
actuación no 

ámbito da 
Administración 

Pública

Fomento da reutilización da información do sector público

Plan de Software Libre



 

Reutilización da 
información do 
sector público Software

Repositorio Software

INTRODUCIÓN E CONTEXTO

https://forxa.mancomun.org/ 

Reutilización da Información do Sector Público

Publicacións 
Repositorio 

Documental de 
Software Libre

Open DataDatos

http://abertos.xunta.es/portada 

https://wiki.mancomun.gal/index.ph
p/Categoría:Repositorio_Documental
_FLOSS

https://forxa.mancomun.org/
http://abertos.xunta.es/portada
https://wiki.mancomun.gal/index.php/Categor%C3%ADa:Repositorio_Documental_FLOSS
https://wiki.mancomun.gal/index.php/Categor%C3%ADa:Repositorio_Documental_FLOSS
https://wiki.mancomun.gal/index.php/Categor%C3%ADa:Repositorio_Documental_FLOSS


 

INTRODUCIÓN E CONTEXTO

Reutilización da Información do Sector Público

• Procedemento de Liberación de Software da Xunta de Galicia

• Guía de boas prácticas para a liberación de publicacións da Xunta 
de Galicia

 

http://wiki.mancomun.org/index.php/Procedemento_de_Liberaci%C3%B3n_de_Software_da_Xunta_de_Galicia
http://wiki.mancomun.org/index.php/Gu%C3%ADa_de_boas_pr%C3%A1cticas_para_a_liberaci%C3%B3n_de_publicaci%C3%B3ns_da_Xunta_de_Galicia
http://wiki.mancomun.org/index.php/Gu%C3%ADa_de_boas_pr%C3%A1cticas_para_a_liberaci%C3%B3n_de_publicaci%C3%B3ns_da_Xunta_de_Galicia


 

A CULTURA LIBRE. CONCEPTOS PREVIOS.

Propiedade Intelectual

Que é a propiedade intelectual? 

• Conxunto de dereitos que 
corresponden aos autores e outros 
titulares (artistas, produtores, 
organismos de radiodifusión...) 
respecto das obras e prestacións 
froito da súa creación. 
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/
Definicion.html

http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/Definicion.html
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/PropiedadIntelectual/Definicion.html


 

Propiedade Intelectual

Que obras protexe? 

• Protexe todas as creacións orixinais 
literarias, artísticas ou científicas 
expresadas por calquera medio, tales 
como:

º libros, escritos, composicións 
musicais, obras dramáticas, 
coreografías, obras audiovisuais, 
esculturas, obras pictóricas, planos, 
maquetas, mapas, fotografías, 
programas de ordenador e bases de 
datos.

A CULTURA LIBRE. CONCEPTOS PREVIOS.



 

Propiedade Intelectual

Que dereitos contempla? 

• Dereitos morais. 

º Aqueles inalienables e irrenunciables que 
corresponden ao autor polo mero feito de 
ser o autor da obra. Son fundamentalmente 
o dereito a ser recoñecido autor da obra e o 
respecto á integridade da mesma.

• Dereitos patrimoniais. 

º Son os dereitos de explotación da obra en 
calquera forma e en especial, os dereitos de 
reprodución, distribución, comunicación 
pública e transformación.

A CULTURA LIBRE. CONCEPTOS PREVIOS.



 

A CULTURA LIBRE

Reutilización

Que di a Lei de Propiedade Intelectual?

• Se o autor non autoriza de forma expresa a explotación e usos 
da súa obra, os dereitos patrimoniais son exclusivos seus.

• É dicir se non se indica o contrario “Todos os dereitos 
reservados”. 

Todos os dereitos 
reservados

A CULTURA LIBRE. CONCEPTOS PREVIOS.



 

LuMaxArt Gold Guys With Creative Commons Symbol
by Scott Maxwell (lumaxart), CC by-sa 2.0

Propiedade Intelectual e Reutilización

 Como é posible entón a reutilización? 

• O autor pode conceder permisos sobre os seus dereitos 
patrimoniais ou ben poden cedelos a terceiros.

º Cesión de dereitos. Faise normalmente 
a través dun contrato de cesión entre as 
partes.

º Concesión de permisos. A concesión ou 
autorización de permisos realízase a 
través dun contrato, denominado licenza 
de uso, no que a través dunha serie de 
cláusulas se recollen os permisos que o 
titular dos dereitos patrimoniais lle cede 
aos usuarios da obra.

A CULTURA LIBRE. CONCEPTOS PREVIOS.

https://www.flickr.com/photos/22177648@N06/2280273599


 

• Unha licenza, en dereito, é un contrato mediante o cal unha 
persoa concede a outra os dereitos de uso dun determinado ben, 
normalmente, de carácter tanxible ou intelectual. Esta concesión 
de permisos pode ser a cambio dunha determinada cantidade 
económica ou non. 

• Unha licenza de software é un contrato entre o licenciante 
(autor/titular dos dereitos de explotación/distribuidor) e o 
licenciatario do programa informático (usuario consumidor, 
usuario profesional ou empresa), para utilizar o software 
cumprindo unha serie de términos e condicións establecidas 
dentro das cláusulas de dito contrato. 

(Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software)

Que é unha licenza de uso?

A CULTURA LIBRE. CONCEPTOS PREVIOS.

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_de_software


 

A CULTURA LIBRE

Propiedade Intelectual e reutilización

• En resume, se queremos que sexa legalmente posible reutilizar 
unha obra intelectual nosa será preciso:

º Identificar claramente quen é o autor ou posuidor dos dereitos 
patrimoniais.

º Incluír unha licenza de uso na obra. 



 

A CULTURA LIBRE

Propiedade Intelectual e ámbito educativo

• O artigo 32 de LPI, regula as citas e ilustración con fines 
educativos. Na última reforma da LPI que entrou en vigor o 1 de 
Xaneiro de 2015 matízanse os dereitos que teñen os docentes no 
ámbito educativo. E detállanse as condicións nas que se pode 
facer uso dunha obra protexida sen autorización previa do autor 
ou editor.

• https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&b=
51&tn=1&p=20141105#a32

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&b=51&tn=1&p=20141105#a32
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930&b=51&tn=1&p=20141105#a32


 

A CULTURA LIBRE

Propiedade Intelectual e ámbito educativo

• Dende o 1 de Xaneiro de 2015.

• O profesorado da educación regrada impartida en centros 
integrados no sistema educativo español e o persoal de 
Universidades e Organismos Públicos de investigación nas súas 
funcións de investigación científica, non necesitarán 
autorización do autor ou editor para realizar actos de 
reprodución, distribución e comunicación pública de pequenos 
fragmentos de obras e de obras illadas de carácter plástico ou 
fotográfico figurativo, cando, non concorrendo unha finalidade 
comercial, cúmpranse simultaneamente as seguintes condicións:



 

A CULTURA LIBRE

Propiedade Intelectual e ámbito educativo

• a) Que tales actos fáganse unicamente para a ilustración das súas 
actividades educativas, tanto no ensino presencial como no ensino a 
distancia, ou con fins de investigación científica, e na medida xustificada 
pola finalidade non comercial perseguida.

• b) Que se trate de obras xa divulgadas.

• c) Que as obras non teñan a condición de libro de texto, manual 
universitario ou publicación asimilada, salvo que se trate [....]

• d) Que se inclúan o nome do autor e a fonte, salvo nos casos en que 
resulte imposible.

• A estes efectos, entenderase por pequeno fragmento dunha obra, un 
extracto ou porción cuantitativamente pouco relevante sobre o conxunto 
da mesma.

• Os autores e editores non terán dereito a remuneración algunha pola 
realización destes actos.



 

Propiedade Intelectual e reutilización

Todo isto é independente dos conceptos de Cultura Libre !!!

A CULTURA LIBRE. CONCEPTOS PREVIOS.



 

Cultura Libre

Coñecemento aberto

A CULTURA LIBRE. CONCEPTOS PREVIOS.

Imaxe extraída da obra: Free knowledge based on Creative Commons licenses.
by Wikimedia Germany, iRights.info, CC DE, CC  by-sa 3.0

http://openglam.org/files/2013/01/iRights_CC-NC_Guide_English.pdf


 

• Xorden en torno ao movemento do “Free Software” ou Software 
Libre. (Richard Stallman, 1986) https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html 

• Basicamente é unha cuestión de liberdade (non gratuidade) 
dos usuarios para executar, copiar, distribuír, estudar, modificar 
e mellorar o software. 

• 4 liberdades

A CULTURA LIBRE

Cultura Libre. Licenzas Libres

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html


 

• Liberdade para executar o programa, con calquera propósito.

A CULTURA LIBRE

Free Software. Liberdade 0



 

• Liberdade para estudar o programa, e adaptalo ás nosas 
necesidades.

A CULTURA LIBRE

Free Software. Liberdade 1

Code analysis, by “*n3wjack's world in pixels”, cc by-sa 2.0

https://www.flickr.com/photos/n3wjack/8373590832/


 

• Liberdade para redistribuír copias.

A CULTURA LIBRE

Free Software. Liberdade 2

Ubuntu Pack, by Manuel Cernuda, CC by 2.0 

https://www.flickr.com/photos/melkorcete/172774732/in/photolist-wpju7-68uPqJ-kqvso-85yJLV-a5ZeRG-duuv7B-85BTrA-6j796P-5T2UmE-ggvUG-8Bt1ds-9fRs73-ad9vip-6QEbqS-7LNGbe-7LSE21-FDZ4g-4HCp67-7LSE5L-ezBft3-ezBgbh-gfsdr-7LNGk6-e99K7u-eAGKp1-PWFni-2qskg-6qucJP-dZk1Ce-k7wEnh-7fFP7t-9jakaE-6yxYbQ-qcbn-5wg8Eq-8Bq2wD-dRZCiQ-78DWMo-dQEVfr-34TWfX-85yDZK-i6PMq-ggvWd-9bJL96-8z1AZF-dTVasZ-5CGc4M-2A8FRu-bAFsAn-ezBfdy


 

• Liberdade para mellorar o programa, e distribuír as melloras 
de modo que se poida beneficiar toda a comunidade.

A CULTURA LIBRE

Free Software. Liberdade 3

Obra derivada de : StarOffice major derivatives timeline, by David Gerard, CC0. 
Os logotipos de StarOffice, OpenOffice.org, GoOO, Symphony, LibreOffice e Apache OpenOffice pertencen as súas respectivas compañías

 e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

http://en.wikipedia.org/wiki/LibreOffice#mediaviewer/File:StarOffice_major_derivatives.svg


 

• Free Software. Free ≠ gratis !!
• Cuestión de Liberdade!

• Aspectos éticos

A CULTURA LIBRE

Free Software

Free Speech! Free Beer



 

• Fredomdefined ofrece unha definición de liberdade fóra do mundo 
do software. A súa motivación é amosar que licenzas de contidos (e 
por tanto que obras) se axustan ou non á definición de 'libre'.
http://freedomdefined.org/Definition/Gl 

• Obras culturais libres son aquelas que outorgan:

º liberdade para usar a obra e gozar dos beneficios que o seu uso nos 
proporcione.

º liberdade para estudar a obra e aplicar o coñecemento adquirido do 
seu estudo.

º liberdade para copiar e distribuír a obra total ou parcialmente, tanto 
no contido coma na forma.

º e liberdade para realizar cambios e melloras, así coma para distribuír 
a obra resultante.

A CULTURA LIBRE

Licenzas Libres máis alá do Software

http://freedomdefined.org/Definition/Gl


 

• Creative Commons (CC) é unha organización que ten por 
obxectivo crear un conxunto de licenzas que sirvan para 
calquera tipo de contidos e adaptar internacionalmente ditas 
licenzas aos distintos marcos lexislativos.

º Elección da licenza en base aos 
dereitos que se queren reservar.

º Procuran dar unha alternativa á 
restrición por defecto na 
lexislación de “Todos os dereitos 
reservados” baixo o lema “Algúns 
dereitos reservados”.

A CULTURA LIBRE

Licenzas Creative Commons

Imaxe extraída da web “Escolle a túa licenza”  by 
Creative Commons, CC by 4.0

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/choose/
http://creativecommons.org/choose/


 

• As licenzas CC son axeitadas para libros, contidos de páxinas 
web, fotografías, vídeos, son ou outras creacións artísticas.

• Baséanse na posibilidade de combinar distintas cláusulas :

º Recoñecemento (BY): requiren a atribución ao autor orixinal

º CompartirIgual (SA): permite os traballos derivados sempre baixo a 
mesma ou licenza similar. É o concepto de Copyleft.

º NonComercial (NC): require que a obra non se empregue con 
propósito comercial. Non se pode considerar libre, xa que impón 
restricións de uso. [NON LIBRE]

º SenObraDerivada (ND): só permite o uso da obra orixinal, sen 
permitir traballos derivados. [NON LIBRE]

A CULTURA LIBRE

Licenzas Creative Commons



 

• A combinación dos anteriores elementos permite xerar 6 tipos de 
licenzas Creative Commons. Só dúas delas poden considerarse 
licenzas libres.

º Recoñecemento (BY)

º Recoñecemento-CompartirIgual (BY – SA)

º Recoñecemento-NonComercial ( BY – NC)

º Recoñeemento-SenObraDerivada (BY – ND)

º Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual ( BY - NC – SA)

º Recoñecemento-NonComercial-SenObraDerivada (BY - NC - ND)

A CULTURA LIBRE

Licenzas Creative Commons

Selo Free Cultural Works Approved , 
by Creative Commons, CC by 4.0

http://wiki.creativecommons.org/File:Free-cultural-works-approved.svg


 

• Por que non é boa a cláusula NC?
http://freedomdefined.org/Licenses/NC/Es    

º Fan que o teu traballo sexa incompatible cun corpo cada vez maior 
de contido libre, mesmo se se desexa permitir traballos derivados ou 
combinacións.

º Poden descartarse outros usos básicos e benéficos que vostede 
desexaría permitir.

º Apoian os termos de copyright actuais, case ilimitados.

º É pouco probable que aumenten o beneficio potencial do seu 
traballo, e unha licenza compartir-igual cumpre igualmente ben o 
obxectivo de protexer o seu traballo contra a explotación.

A CULTURA LIBRE

Licenzas Creative Commons

http://freedomdefined.org/Licenses/NC/Es


 

• A seguinte táboa amosa a matriz de compatibilidade entre as 
distintas licenzas dun traballo orixinal, e que licenza se podería 
aplicar ás novas contribucións ou adaptacións a dito traballo.

•

Verde: compatible
Amarelo:  Combinacións non recomendadas. Proceder con precaución. Non están tecnicamente 
prohibidas polos termos da licenza, pero deben tomarse precaucións adicionais para deixar claros 
os diferentes termos que aplican aos múltiples copyrights da obra.
Gris: combinacións prohibidas

• http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#If_I_derive_or_adapt_material_offered_under_a_
Creative_Commons_license.2C_which_CC_license.28s.29_can_I_use.3F
 

A CULTURA LIBRE

Matriz de compatibilidade Termos que poden empregarse no traballo derivado
BY BY-SA BY-NC BY-NC-ND BY-NC-SA BY-ND PD 

PD
BY 
BY-SA 
BY-NC 
BY-NC-SA 
BY-NC-ND
BY-ND 

Licenza do 
traballo 
orixinal

Licenzas Creative Commons

http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#If_I_derive_or_adapt_material_offered_under_a_Creative_Commons_license.2C_which_CC_license.28s.29_can_I_use.3F
http://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#If_I_derive_or_adapt_material_offered_under_a_Creative_Commons_license.2C_which_CC_license.28s.29_can_I_use.3F


 

• As licenzas Creative Commons preséntanse en tres capas, para 
facilitar o seu uso e comprensión.

º Código legal: (legal code) é o texto 
completo da licenza con validez legal.

º Lexible por humanos: (commons 
deed) é o resumo do texto legal 
simplificado, indicado para a fácil 
comprensión por non-avogados e 
incluíndo iconas.

º Lexible por máquinas: (digital code) é 
un código dixital para motores de 
procura e outras aplicacións que 
facilita a indexación automática por 
exemplo por Google ou outros 
buscadores.

A CULTURA LIBRE

Licenzas Creative Commons

Imaxe extraída da web 
Descrición das licenzas Creative Commons  

by Creative Commons, CC by 4.0

http://creativecommons.org/licenses/


 

• Segundo o Marco Europeo de Interoperabilidade e da Lei 11/2007 
considérase un estándar aberto aquel que:

º Está adoptado e mantido por unha organización sen ánimo de 
lucro, e o seu desenvolvemento lévase a cabo baixo a base dun 
proceso de decisión aberto a todas as partes interesadas

º Ten sido publicado e o documento de especificación do mesmo 
atópase dispoñible gratuitamente ou a un custo nominal. Debe 
estar permitido a todos copialo, distribuílo e usalo sen custo ou a un 
custo nominal.

º A propiedade intelectual -por exemplo, patentes posiblemente 
presentes- do (ou de parte do)  estándar atópase dispoñible de 
forma irrevogablemente libre de regalías (royalties).

º Non existen restricións para a reutilización do estándar.

ESTÁNDARES ABERTOS 

Definición de Estándar Aberto



 

• O uso de estándares abertos considerase unha boa práctica nos 
servizos de e-Goverment e están recollidos na lexislación. 

• En 2012 apróbase o catálogo de estándares no ámbito do 
Esquema Nacional de Interoperabilidade

º Resolución de 3 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica 
de Interoperabilidad de Catálogo de estándares. 

ESTÁNDARES ABERTOS 

Definición de Estándar Aberto

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501


 

• A principal vantaxe dos estándares nas TIC é facilitar a 
interoperabilidade. 

º Comunicación e transferencia de datos entre servizos desenvolvidos 
por diferentes provedores.

• Os estándares abertos permiten alcanzar a independencia do 
fabricante. 

º Calquera fabricante pode implementalo. Evitan o secuestro  dos datos 
da organización.

• Non requiren á cidadanía adquirir ou empregar sistemas 
específicos dun fabricante para acceder aos servizos públicos.

• Favorecen a igualdade de oportunidades e fomentan a 
competencia no mercado.

ESTÁNDARES ABERTOS  

Vantaxes do uso de estándares abertos



 

• Presentada en 2014 pola Amtega, coincidindo co Día Internacional 
da liberdade Documentos (DFD).

• Recolle recomendacións sobre sobre a xestión da propiedade 
intelectual no proceso de desenvolvemento das obras, analiza os 
diferentes tipos de licenciamento mediante licenzas libres e 
finalmente inclúe recomendacións de uso de formatos abertos 
e de ferramentas en Software Libre para o traballo con 
documentos de texto, imaxes, vídeos e obras sonoras.

• Estas boas prácticas poden ser útiles para docentes que elaboran 
materiais educativos para o seu alumnado, para traballadores de 
empresas do sector dos contidos, profesionais autónomos, e en 
xeral para toda a cidadanía que teña interese en publicar 
materiais documentais con licenza libre.

• https://wiki.mancomun.gal/index.php/Gu%C3%ADa_de_boas_pr%C3%A1cticas_para_a_liberac
i%C3%B3n_de_publicaci%C3%B3ns
 

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Guía de boas prácticas

https://wiki.mancomun.gal/index.php/Gu%C3%ADa_de_boas_pr%C3%A1cticas_para_a_liberaci%C3%B3n_de_publicaci%C3%B3ns
https://wiki.mancomun.gal/index.php/Gu%C3%ADa_de_boas_pr%C3%A1cticas_para_a_liberaci%C3%B3n_de_publicaci%C3%B3ns


 

O propietario do copyright, marcas comerciais, patente e calquera outros dereitos de propiedade 
intelectual (DPI) especificamente desenvolvidos para a elaboración da obra obxecto de contratación: 
gráficos, deseño web, logos, dereitos dos nomes de dominio, textos, manuais, materiais formativos, 
presentacións ... deberán transferirse e permanecer conferidos á autoridade contratante.

Coa única excepción dos DPI licenciados con licenza/s que outorguen a prestación dos seguintes 
dereitos:

• liberdade para usar a obra e gozar dos beneficios que o seu uso nos proporcione para calquera 
cometido,

• liberdade para estudar a obra e aplicar o coñecemento adquirido do seu estudo,

• liberdade para copiar e distribuír a obra total ou parcialmente, tanto no contido coma na forma,

• e liberdade para realizar cambios e melloras, así coma para distribuír a obra resultante.

O órgano de contratación, como propietario recoñecido, será o único propietario de todos os DPI dos 
datos, materiais, documentación, informes ou información xerada durante o desenvolvemento da obra, 
así como dos produtos finais.

Ao licitante gañador requiriráselle a indemnización á autoridade contratante sobre calquera reclamación 
que terceiras partes poidan realizar polo uso, reutilización, redistribución ou licenciamento de calquera 
parte da obra entregada (software, hardware, documentación ou propiedade intelectual).

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Cláusula de cesión de DPI



 

A documentación e o material elaborado dentro do marco deste convenio/contrato deberá poñerse a 
disposición da ENTIDADE CONTRATANTE con licenzas de documentación libres aprobadas pola Free 
Software Foundation ou a Open Source Initiative, preferentemente coa licenza Creative Commons 
Recoñecemento – CompartirIgual (CC-BY-SA).

A ENTIDADE ASINANTE debe garantir que obtivo, no caso de ser necesario, o permiso dos titulares dos 
dereitos de propiedade intelectual ou do seu representante legal, para utilizar fragmentos de textos, 
ilustracións, mapas, sons, vídeos, gráficos ou outros elementos incluídos na obra ou obras entregadas.

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Cláusula de licenciamento libre



 

A obra debe empregar formatos e estándares abertos e non deben existir restricións técnicas ou outro 
tipo de restricións ou limitacións que limiten as liberdades de uso, estudo, copia, cambios, realización de 
melloras, distribución total ou parcial da obra e das súas modificacións.

A ENTIDADE ASINANTE deberá facer dispoñible, no caso de que a obra final sexa obtida mediante 
compilación ou procesamento dun ficheiro fonte ou varios, todos os ficheiros necesarios para xerar a 
obra, baixo as mesmas condicións que a propia obra.

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Cláusula de formatos abertos



 

Licenzas

• Boa práctica: En termos xerais, recoméndase empregar a licenza CC-by-sa para calquera 
material documental ou audiovisual xerado a partir de fondos públicos.

• Boa práctica: recoméndase empregar a licenza GFDL para aqueles manuais ou guías de uso de 
software, ben sexa de proxectos software xa coñecidos, ou ben proxectos de software liberado 
pola propia administración pública. 

º A GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) asegura que o material poida ser usado, 
copiado, modificado e redistribuído mantendo os termos da licenza e especifica algúns 
detalles da redistribución, como a obriga de proporcionar un formato transparente se se 
superan os 100 exemplares ou a posibilidade de incluír seccións invariantes. Isto último pode 
converterse nun inconveniente.

Estándares 

• Os formatos estándar abertos recomendados son o ODF para documentos que deban ser 
editados, xerado conforme ás especificacións do estándar ISO 26300 e o PDF xerado de acordo 
coas especificacións do estándar ISO 32000 para documentos cuxa finalidade sexa a visualización 
ou impresión.

• Boa práctica: Recoméndase publicar calquera obra documental financiada con fondos públicos en 
formato .odt e en formato .pdf. O formato .odt facilitará a reutilización de obra para elaboración 
de traballos derivados, e o formato .pdf garantirá unha visualización correcta da obra segundo foi 
creada.

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Licenzas libres para documentación

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html


 

Inclusión da licenza

• Para documentos que vaian ser compartidos de forma impresa ou sen conexión, recoméndase 
empregar unha páxina ou sección de copyright para incluír:

º Nota de copyright: deberá incluírse o título da obra, e a información de quen é o autor da 
mesma e quen posúe os dereitos de explotación se non é a mesma persoa. 

º Nota de licenza: A continuación da nota de copyright incluirase a información da licenza 
escollida así como a indicación de onde se pode atopar o texto completo da mesma. Con 
esta nota de licenza é suficiente, aínda que tamén se pode incluír o texto completo da 
versión Lexible por humanos para deixar máis claro cales son os permisos concedidos, pero 
isto non é obrigatorio. 

• Se a obra está dispoñible tamén en liña recoméndase incluír a ligazón á páxina ou portal web onde 
se atopa dispoñible para descarga.

© 2013. AMTEGA. Guía de boas prácticas para a liberación de documentación da Xunta de 
Galicia

Esta obra distribúese cunha licenza Atribución-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.  Para ver 
unha copia da licenza, visite: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es

Esta obra está dispoñible para a súa consulta e descarga na seguinte ligazón: URL_de_descarga

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Licenzas libres para documentación

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es


 

Licenzas

• Boa práctica: Recoméndase empregar a licenza CC-by-sa .

Estándares 

• Os formatos estándar abertos recomendados para a publicación de imaxes son  JPEG e PNG para 
imaxes de mapa de bits.

• No caso de que se trate dunha imaxe vectorial recoméndase o emprego do uso do formato SVG, 
xerado de acordo coas especificacións do W3C

Inclusión da licenza

• Recoméndase incluír a información claramente visible onde estea dispoñible a imaxe, ou incluíla 
como metadatos do propio ficheiro da imaxe. Nunca empregar unha marca de auga.

Exemplo

"Creative Commons 10th Birthday Celebration San Francisco" por 
tvol pode ser reutilizada baixo a licenza CC BY

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Licenzas libres para imaxes

http://www.flickr.com/photos/sixteenmilesofstring/8256206923/in/set-72157632200936657
http://www.flickr.com/photos/sixteenmilesofstring/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


 

Licenzas

• Boa práctica: Recoméndase empregar a licenza CC-by-sa .

Estándares 

• Os formatos estándar abertos recomendables para a publicación de vídeos son OGV e WebM.

º O formato OGV baséase en tecnoloxías abertas de codificación de son e vídeo. Ogg Vorbis 
é un formato de compresión de son aberto e libre de patentes. O ficheiros OGV conteñen 
fluxos de vídeo asociados con diferentes códecs entre os que se recomenda o uso do códec 
libre Theora.

º O formato WebM é un formato multimedia aberto e libre desenvolvido por Google e orientado 
ao uso do vídeo na Web. Da mesma forma que fai o formato OGV, emprega o formato de 
codificación de son Ogg Vorbis, mentres que para a compresión de vídeo emprégase o 
códec VP8.

Inclusión da licenza

• A forma máis habitual de sinalar a licenza nun vídeo é mediante a inclusión da súa visualización 
nos propios fotogramas do vídeo. Isto pode facerse nos títulos de crédito iniciais ou finais.

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Licenzas libres para vídeos



 

Licenciamento de obras derivadas

• Vimos que a maioría das licenzas libres levan aparellada unha obriga de recoñecemento de 
autoría, como é o caso da cláusula “by” das licenzas CC. Esta obriga implica que cando se 
reutilizan os materiais para facer obras derivadas débese incluír un recoñecemento ao autor 
orixinal, polo que este ten que estar ben identificado.

• Se nunha obra empregamos materiais de terceiros debemos:

º Asegurarnos de ter os permisos para empregalos. Erro común, empregar calquera imaxe 
atopada en google.

º Asegurarnos de que a licenza dos material é compatible coa que queremos poñer á nosa 
obra (revisar táboa de compatibilidade das licenzas CC)

º Incluír na nosa obra unha sección de créditos onde se diga quen é o autor orixinal do 
traballo, e se este non coincide co posuidor do Copyright indicalo tamén. 

º No caso das imaxes, o máis adecuado é incluír unha referencia como a seguinte, no punto 
onde se emprega a imaxe, ben ao lado da imaxe, ao pe de páxina ou ao final do documento 
unha relación de todas as imaxes empregadas:

 Fotografía/Imaxe © Autor baixo Licenza (enlazando á páxina do autor, se está 
dispoñible, e á da licenza correspondente)

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Obras derivadas



 

Traducións como caso especial de obras derivadas

• Este tipo de obras deberían publicarse con licenza libre, seguindo as indicacións e boas prácticas 
indicadas no apartado Directrices para a publicación de documentos de texto. Evidentemente, a 
elección da licenza para a obra traducida dependerá da licenza que teña a obra orixinal.

• Pero ademais da obra en si como produto final en lingua galega, sería de gran utilidade, así como 
unha gran contribución á nosa lingua, dispor dunha memoria de tradución e un ficheiro de 
terminoloxía relacionado coa temática da obra.

• Estes dous novos produtos, xeran valor engadido á tradución propiamente, xa que facilitan que o 
traballo desenvolvido na elaboración da obra poida ser reutilizado para traducións posteriores e 
para mellorar a calidade das mesmas.

Licenza: Recoméndase empregar a licenza CC-by-sa .

Estándares:

• Memoria de tradución: TMX (Translation Memory eXchange). Este é un estándar desenvolvido 
inicialmente por LISA e mantido dende o ano 2011 polo grupo LIS-ISG do ETSI trala desaparición 
da asociación LISA.

• Ficheiros de terminoloxía: TBX (TermBase eXchange). Igual que o anterior é un estándar 
desenvolvido inicialmente por LISA, aprobado por ISO, e actualmente mantido polo grupo LIS-ISG 
do ETSI trala desaparición da asociación LISA.

GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS

Publicación de traducións



 

“Finger face with a question” by Tsahi Levent-Levi , CC-by 2.0

Moitas grazas pola súa atención

                   Preguntas                  

Agradecemento e preguntas

COMPARTINDO COÑECEMENTO CON LICENZAS LIBRES

https://www.flickr.com/photos/86979666@N00/7623744452/


 

Relación de imaxes empregadas nesta presentación con licenza CC0, ou Dominio Público:

• http://pixabay.com/en/head-face-silhouette-clock-time-70184/ 

• http://pixabay.com/en/icon-symbol-gui-copyright-media-40846/ 

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright-serif.svg  

• http://pixabay.com/en/caution-hazard-warning-alert-152926/  

• http://pixabay.com/en/tux-animal-bird-book-books-161406/  

• http://pixabay.com/en/euro-money-currency-europe-males-76011/  

• http://pixabay.com/en/tank-war-battle-military-152362/  

• https://www.flickr.com/photos/n3wjack/8373590832/  

• http://pixabay.com/en/exchange-of-ideas-debate-discussion-222788/ 

• http://pixabay.com/en/flies-drinking-beer-festival-party-161350/ 

Os logotipos, marcas e signos distintivos que aparecen neste documento pertencen as súas respectivas 
compañías e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Recoñecementos

COMPARTINDO COÑECEMENTO CON LICENZAS LIBRES

http://pixabay.com/en/head-face-silhouette-clock-time-70184/
http://pixabay.com/en/icon-symbol-gui-copyright-media-40846/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copyright-serif.svg
http://pixabay.com/en/caution-hazard-warning-alert-152926/
http://pixabay.com/en/tux-animal-bird-book-books-161406/
http://pixabay.com/en/euro-money-currency-europe-males-76011/
http://pixabay.com/en/tank-war-battle-military-152362/
https://www.flickr.com/photos/n3wjack/8373590832/
http://pixabay.com/en/exchange-of-ideas-debate-discussion-222788/
http://pixabay.com/en/flies-drinking-beer-festival-party-161350/


 

Oficina de Coordinación de Software Libre

software.libre@xunta.gal

Teléfono: 881 995600

Esta obra, elaborada por AMTEGA, está baixo unha licenza Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.

Para ver unha copia da licenza, visite:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.gl

Contacto e licenza

COMPARTINDO COÑECEMENTO CON LICENZAS LIBRES

mailto:software.libre@xunta.gal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.gl
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