Direcció General de Tecnologies de la Informació
Secretaria Autonòmica d'Administració Pública

INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 7/2012
SOBRE LA IMPLANTACIÓ I ÚS DEL PROGRAMARI LLIURE
EN EL LLOC DE TREBALL
La Direcció General de Tecnologies de la Informació, desplegant les seues competències de
planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació i les comunicacions
(TIC) de la Generalitat, segons el Decret 119/2011, ha posat en marxa una línia actuació per a la
definició d’estàndards i criteris comuns d’utilització de la microinformàtica en el seu àmbit de
competència.
En el marc d’esta línia d’actuació i a fi de racionalitzar l’ús dels recursos TIC en la Generalitat, s’aposta
per l’ús del programari lliure en l’ordinador del lloc de treball de l’empleat públic.
El programari lliure és aquell respecte al qual l’usuari té amplis drets d’ús, difusió i modificació, que no
està limitat per l’ús de llicències. No obstant això, el programari de propietat porta associada
l’adquisició d’una llicència o contracte d’ús, que delimita els drets d’utilització i explotació del
programari en cada equip informàtic. De fet, quan s’adquirix un programari de propietat, no s’està
adquirint el programa sinó la llicència d’ús.
Per tant, amb esta mesura s’obtindran importants estalvis per a la Generalitat, pel fet que no serà
necessària l’adquisició de les llicències lligades al programari de propietat. A més, s’obtindran els
avantatges tècnics propis de l’ús del programari lliure, com la millora en la interoperabilitat i la seguretat
de les aplicacions.
Per tot això, dispose:
1. Els productes de programari instal·lats en l’ordinador del lloc de treball hauran d’estar basats en
programari lliure amb caràcter general, de manera que es garantisca en tots els casos que es
mantenen les prestacions necessàries per a l’exercici de les funcions de l’empleat públic.
2. La implantació del programari lliure en tots els llocs de treball serà gradual. S'eliminarà
progressivament el programari de propietat sempre que es garantisquen les funcionalitats requerides.
3. Per a dur a terme una gestió adequada del canvi, s’han disposat servicis específics com ara la
formació en línia i el suport especialitzat als usuaris.
La qual cosa es comunica per al seu coneixement i efectes.

València, 18 d’octubre de 2012
LA DIRECTORA GENERAL DE
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
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