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RESUMO

Este artigo presenta a  Oficina de Coordinación de Software Libre da AMTEGA  e os

servizos de software libre que a administración pública galega pon a través dela ao servizo da

comunidade galega, e especialmente da comunidade educativa.

1. A Oficina de Coordinación de Software Libre da AMTEGA

A  Axencia  para  a  Modernización  Tecnolóxica  de  Galicia,  AMTEGA,  é  unha  axencia

pública adscrita á Presidencia da Xunta de Galicia que ten entre os seus obxectivos acadar

unha xestión  integrada das  TIC  na  administración  autonómica  a  través da  unificación  das

políticas das tecnoloxías da información e a comunicación, e a innovación e o desenvolvemento

tecnolóxico.

A AMTEGA é consciente das vantaxes

achegadas  polo  software  libre  para  a

racionalización e mellora das TIC, así como da

necesidade  de  darlle  pulo  ao  mesmo  en

ámbitos como o empresarial, o universitario, o

social ou a propia administración. 

Co obxectivo de apoiar á propia Xunta de Galicia na definición de accións a medio e

longo prazo en materia de Software Libre así como coordinar e realizar o seguimento e control

das diferentes accións promovidas pola Xunta de Galicia relativas ao fomento e promoción do

Software Libre a través dos plans anuais de Software Libre, a AMTEGA conta coa Oficina de

Coordinación de Software Libre.  Esta oficina é un servizo depende do departamento de

Innovación Tecnolóxica da Area de Sociedade Dixital da AMTEGA que pretende servir de punto

de referencia para tódolos axentes involucrados no Software Libre en Galicia, de maneira que

se fomenten as sinerxías e a unión de esforzos co fin común de incrementar o uso de software

libre na nosa comunidade.

Que é o Software Libre? Software libre é calquera programa informático que pode

ser executado, copiado, distribuído, estudado,  cambiado e/ou mellorado sen necesidade de

pedir permiso nin pagar licenzas de uso ao seu desenvolvedor. 



De modo  máis  preciso,  software  libre  é  aquel  que  concede  aos  usuarios  as  catro

liberdades:

• Liberdade de uso. Liberdade de usar o programa con calquera propósito. 

• Liberdade de distribución. Liberdade de distribuír copias a calquera. 

• Liberdade  de  modificación. Liberdade  de  estudar  como  funciona  o  programa  e

adaptalo ás necesidades particulares. Unha condición necesaria para isto é o acceso ao

código fonte.

• Liberdade de distribución das modificacións. Liberdade de mellorar o programa e

facer  públicas  as  melloras,  de  xeito  que  toda  a  comunidade  se  beneficie.  Unha

condición necesaria para isto é o acceso ao código fonte.

Un programa é software libre se os usuarios teñen todas estas liberdades. Así pois, debería ter

a liberdade de distribuír copias, sexa con ou sen modificacións, sexa de balde ou cobrando

unha cantidade pola distribución, a calquera. 

Software Privativo, pola contra, é aquel programa informático para o que o usuario non ten

concedida algunha das liberdades anteriores.  A diferencia entre software libre e o software

privativo é a súa licenza de uso.  Neste tipo de software, o propietario do código normalmente

entrega o programa xunto cunha licenza de uso (ou EULA, End User Licence Agreement) que

establece as condicións de uso e na que non se permite  copiar nin distribuír libremente  o

programa, ademais normalmente tampouco se permite o acceso ao código fonte e polo tanto o

usuario non pode modificar nin adaptar o programa ás súas necesidades. Ademais este tipo de

software soe levar aparellado un custe de adquisición de licenzas de uso variable en función do

número de usuarios do mesmo. 

2. O Plan de Acción de Software Libre 2013 da Xunta de Galicia

O fomento do uso do software  libre  na administración pública,  na sociedade e no

sector  empresarial,  supón  unha  aposta  estratéxica  do  Goberno  galego  dentro  do  marco

estratéxico tecnolóxico da Xunta de Galicia, Axenda Dixital 2014.gal. 

No ano 2010 elaborouse o primeiro plan de acción en materia de software libre que

mantén a súa continuidade anualmente.



O plan de Acción de Software Libre 2013 planifica a execución coordinada de  120

accións de  fomento  e  difusión  cun  orzamento  total  de  923.000€.  Estas  actuacións  e

actividades  están  dirixidas  a  acadar  en  Galicia  un  maior  uso  deste,  sempre  a  través  da

colaboración cos  axentes de software libre galegos (Asociacións galegas de usuarios de

software libre, Asociación de empresas galegas de software libre, as 3 universidades galegas, o

Colexio Profesional de Enxeñeiros Informáticos de Galicia) así como co CENATIC, coa intención

de xuntar esforzos e executar unha estratexia global e integradora de forma coordinada cos

medios da Oficina de Coordinación de Software Libre. 

Do  mesmo  xeito,  o  portal  Mancomún aglutina  na  rede  todas  as  iniciativas  de

software libre que se están a desenvolver en Galicia, servindo de  canle de comunicación

pública e  proporcionando un  conxunto integrado de servizos:  A  Forxa  [1],  Repositorio

Documental de Software Libre [2]...

Co obxectivo de contribuír á difusión e

potenciación  do  Software  Libre  en  Galicia,  o

portal mancomún ofrece toda a actualidade da

comunidade  de  Software  Libre  en  Galicia,

facéndose eco das novas de interese, tanto da

comunidade local como internacional, dos casos

de éxito e de todas as iniciativas sobre Software

Libre  que  se  están  a  desenvolver  en  Galicia

dende  os  diferentes  ámbitos:  institucional,

empresarial, educativo, voluntariado, .... 

Dous  dos  proxectos de maior calado no ámbito  educativo e  da alfabetización dixital

incluídos no Plan de Acción en materia de Software Libre son o Proxecto Abalar e maila Rede

CeMIT.



O  Proxecto Abalar  é a iniciativa educativa do goberno galego para que os nosos

nenos  adquiran  competencias  dixitais.  En  Galicia  todo  o  equipamento  dispoñible  para  os

mesmos funciona integramente baixo software libre, tanto a nivel de escritorio como a nivel de

aplicacións.  Máis  de  43.000  alumnos galegos  de  533 centros

educativos  escolares  contan  con  portátiles  con  GNU/Linux  e

outros 15.000 alumnos máis doutros 645 colexios contan con

kits de aula dixital. [Imaxe Abalar]

Ademais durante o ano 2012, máis de 1500 docentes

recibiron un total  de 1600 horas de formación en tecnoloxías

libres co obxectivo de poder tirar proveito dos novos equipamentos e ferramentas. 

Por outro lado a  Rede CeMIT,  a Rede de Centros para a Modernización e Inclusión

Tecnolóxica, é a iniciativa do goberno galego para impulsar as TIC e a sociedade da información

no conxunto da sociedade galega, axudando a

diminuír  a  fenda  dixital.  Actualmente  a  Rede

CeMIT  conta  con máis  de  18.000 usuarios  en

toda Galicia, no ano 2013 está previsto impartir

40.000  horas  de  formación  repartidas  pola

xeografía  galega. O  Software  Libre  é  a

ferramenta  que  se  atopa  no  corazón  de  toda

esta rede. 

3. Servizo de liberación de software

A Xunta de Galicia, ten o compromiso de liberar software desenvolvido con fondos

públicos e propiedade da Xunta de Galicia que sexa de interese para a cidadanía, as empresas

ou outros organismos ou administracións públicas. 

Para facilitar o cumprimento deste compromiso, a Oficina de Coordinación de Software

Libre da AMTEGA elaborou no ano 2011, coa participación dos distintos departamentos da

Xunta de Galicia, así como de CENATIC o "Procedemento de Liberación de Software da

Xunta de Galicia" [3].

A Xunta de Galicia liberou xa diversos proxectos no Repositorio de Software Libre,

como por exemplo o kernel Linux do proxecto Abalar, unha adaptación de Ekiga para a rede

CeMIT,  o Proxecto Ríos do Instituto de estudos do Territorio,  ou o Catálogo de Provedores,

produtos e servizos de Software Libre de Galicia.



Esta guía fornece coñecementos e ferramentas para facilitar a liberación de software

por  parte  de  todos os  departamentos  da Xunta de  Galicia,  aínda que tamén pode ser  de

utilidade  máis  alá  da  propia  administración  pública.  O  procedemento  consta  de  4  fases:

Identificación, preparación, publicación e liberación.

Fase  de  Identificación,  durante  a  cal,  haberá  de  recollerse  información

correspondente ao proxecto que axude nas sucesivas tomas de decisións relativas ao mesmo.

Fase na que se identifica o proxecto e se recolle toda a información relativa ao 
mesmo, necesaria para as seguintes fases. 

Procedemento de Liberación de Software Libre da Xunta de Galicia.

Identificación1 Preparación2 Publicación3 Liberación4
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II. Estratexia de liberación

 

I. Ficha de identificación 
do proxecto

✔ En aberto dende o 
inicio

 

✔ Liberación en fase de 
produción

 

III. Perspectivas e plan de actividade futura sobre o proxecto



Fase de Preparación, na que deberán tomarse a maioría das decisións relativas a

licenciamento, modelo de xestión de comunidade e obxectivos e motivacións do proxecto.

Fase de Publicación, durante a cal levarase a cabo gran parte do traballo técnico de

posta  do  software  a  disposición  pública  en  repositorios  de  código  fonte,  a  creación  de

documentación, o empaquetado e en resume o que poderiamos chamar a publicación dun

produto software.

Procedemento de Liberación de Software Libre da Xunta de Galicia.

Identificación1 Preparación2 Publicación3 Liberación4

Fase na que se prepara o proxecto para ser posto a disposición do público
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II. Inclusión licenza no código e na documentación

III. Documento de xestión de comunidade

 

I. Informe técnico xurídico 
de liberación do proxecto

✔ Xunta posúe os dereitos de 
propiedade intelectual do 
software?

✔ Dependencias de software 
de terceiros e 
compatibilidade de  licenzas?

✔ Elección de licenza/s 
adecuadas

✔ Documentación 
contractual

✔ Código 
fonte

Procedemento de Liberación de Software Libre da Xunta de Galicia.

Identificación1 Preparación2 Publicación3 Liberación4

Fase na que se publica o código e a documentación no Repositorio de Software 
Libre da Xunta de Galicia 
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✔ Creación proxecto

✔ Creación de roles e permisos

✔ Alta usuarios 

✔ Publicación código (SVN / Git)

✔ Publicación documentación

✔ Uso doutras ferramentas: 
foros,  listas de correo, tracker 
...



Fase de Liberación,  onde se perseguirá  a autonomía do proxecto ou produto de

software libre, sustentado na súa propia comunidade cos seus propios mecanismos. 

A  AMTEGA  emprega  o  Repositorio  de  software  libre  da  Xunta  de  Galicia,

coñecido como  A Forxa de mancomún, para a publicación dos proxectos da administración

pública, mais este servizo está a disposición de toda a cidadanía. 

A Forxa [1] é un espazo colaborativo pensado para facilitar a creación, o mantemento

e a distribución de proxectos desenvolvidos en Galicia, tanto de creación de software coma de

documentación.  A  Forxa  permite  dispor  dun  servizo  público  e  aberto  destinado  ao

desenvolvemento de Software Libre en Galicia, así como á súa documentación en galego.

Así pois este servizo está dispoñible tamén para toda a comunidade docente galega,

tendo  a  posibilidade  de  empregalo  para  desenvolver  proxectos  de  forma  colaborativa  ou

animar aos seus alumnos a empregalo nos proxectos que desenvolven nos seus estudos.

4. Repositorio Documental de Software Libre

Outra das actuacións recollidas no plan de acción de Software Libre é a recompilación

e publicación de material  formativo e divulgativo de materias relacionadas con tecnoloxías

libres a través do Repositorio documental de Software Libre do portal Mancomún. 

Procedemento de Liberación de Software Libre da Xunta de Galicia.

Identificación1 Preparación2 Publicación3 Liberación4

Fase na que se atende á creación e dinamización dunha comunidade en torno ao 
proxecto involucrada no seu uso, mantemento e evolución, na que se poidan unir 
os interesese da administración pública, empresas TIC e usuarios finais.

Este fase é o aspecto diferencial que contribuirá a acadar un proxecto realmente 
reutilizable no que se reflictan todos os beneficios da liberación de software por 
parte da administración pública.

É realmente a fase máis complexa
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Neste repositorio publícase todo o material elaborado polos axentes galegos a través

dos Convenios de Colaboración, así como material elaborado para a formación á cidadanía, aos

docentes ... propiedade da Xunta de Galicia. 

A modo de exemplo podemos citar:

• Cursos de formación dirixidos ao profesorado abalar:

◦ Curso de Formación sobre GIMP. Unha ferramenta en software libre para o deseño

dixital

◦ Curso de Formación sobre  IMPRESS.  Unha ferramenta en Software  Libre  para as

presentacións dixitais

◦ Curso de Formación sobre ferramentas de son en software libre

◦ Curso de Formación sobre ferramentas de vídeo en software libre

• Cursos de alfabetización dixital da rede CeMIT

◦ AbanQ - Xestión empresarial

◦ Audacity - edición de son en software libre

◦ Elaboración de carteis e folletos con Scribus e Inkscape

◦ Klavaro - Unha ferramenta para mellorar a mecanografía

◦ Openshot - unha ferramenta en software libre para a edición de vídeo

◦ ...

Estes materiais están publicados con licenza libre e en formatos abertos para fomentar

a súa reutilización. Poden ser consultados en liña, ou descargalos e empregalos en plataformas

Moodle e mesmo modificalos e adaptalos ás necesidades particulares.

O Repositorio documental  é algo vivo que se vai alimentando con novos materiais.

Este repositorio está aberto á contribución de calquera persoa, sen máis que rexistrarse como

usuario do portal mancomún. Habilitouse no wiki do portal mancomún pola súa facilidade de

uso,  a  posibilidade  de  edición  colaborativa  do  mesmo  así  como  a  flexibilidade  de

categorización da información. O único requisito que debe cumprir a documentación para ser

publicada é que se distribúa cunha licenza libre e en formato aberto.

Como publicar contidos libres? 

Para publicar unha obra con licenza libre, en primeiro lugar debemos escoller unha

licenza  libre  como  poden  ser  algunhas  das  Creative  Commons.  A  nosa  recomendación  é

empregar  a  licenza  CreativeCommons  –  Recoñecemento  -  CompartirIgual  [4].  É  preciso

asegurarse de que todos os elementos que se empreguen na obra (imaxes, vídeos ...) teñen

unha licenza compatible. Evitar sempre o uso de licenzas coa cláusula NonComercial, xa que

non son libres [5].



5. Servizo de asesoramento en materia de software libre

Dende  a  Oficina  de  Coordinación  de  Software  Libre  ofrécese  un  servizo  de

asesoramento en materia de software libre á cidadanía.

No caso da comunidade educativa, a oficina pode botarlle unha man na escolla dunha

licenza para contidos ou software, na procura de ferramentas libres para a docencia, na posta

en  contacto  cos  axentes  galegos  do  software  libre,  na  liberación  e  publicación  dos  seus

desenvolvementos, na difusión das súas contribucións ao coñecemento libre... A mellor forma

de poñerse en contacto coa oficina é a través do correo electrónico ocfloss@xunta.es

Gustaríanos contar con  comunidade educativa para publicar contidos no repositorio

documental,  achegar  a  filosofía  do  software  libre  nas  aulas,  coñecer  as  súas  iniciativas,

compartir experiencias e casos de éxito e que nos acheguen ideas nas que podamos apoiala.

6. Outros ámbitos de actuación da Oficina

Para rematar, queremos destacar tamén outras accións, que a priori non teñen unha

relación  directa  coa  comunidade  educativa,  pero  si  forman  parte  das  accións  globais  de

promoción do Software Libre en Galicia como por exemplo o estudo do posto do empregado

público  en  software  libre,  formación  en  software  libre  (EGAP,CNTG,  CeMIT,  ...),  estudo  de

ferramentas teleformación, impulso da reutilización de software na Xunta de Galicia, apoio á

tradución do Software Libre ao Galego,  premio ao mellor  proxecto de fin  de carreira libre,

fomento do software libre nas empresas no CDTIC..
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8. Licenza

Esta  obra,  elaborada  pola  AMTEGA,  está  baixo  unha  licenza

Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.

As marcas e logotipos de incorporados teñen a súa propia licenza sendo propiedade de

GALPON,  GHANDALF,  GPUL,  MELISA,  TRASNO,  AGASOL,  Universidade  de  Santiago  de

Compostela, Universidade da Coruña, Universidade de Vigo, CENATIC, Ekiga e Linux.
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