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INSTRUCCIÓ DE SERVICI NÚM. 5/2009 PER A LA
UTILITZACIÓ I CUSTÒDIA DE LES LLICÈNCIES DEL
PROGRAMARI INSTAL·LAT EN ELS CENTRES
DOCENTS DE LA GENERALITAT

La Conselleria d'Educació dota d’equipament informàtic a tots els centres
dependents de la Generalitat amb el seu corresponent programari i, si és el cas,
la seua llicència degudament adquirida.
Les llicències de programari són un instrument que limita i al mateix temps
garantix els drets d’utilització i explotació del programari en cada equip
informàtic. Hi ha dos tipus predominants de programari: el lliure i el de propietat.
El programari lliure és aquell respecte del qual l’usuari té amplis drets d’ús,
difusió i modificació.
L’ús de programari de propietat porta associat l’adquisició d’una llicència, o
contracte d’ús, que delimita les restriccions d’ús, còpia i redistribució. De fet,
quan s’adquirix un programari de propietat no s’està adquirint el programa sinó
la llicència d’ús.
La implantació de LliureX, una distribució GNU/Linux desenrotllada davall el
paradigma del programari lliure, permet als usuaris:
usar el programa amb qualsevol propòsit i per a qualsevol àmbit,
● estudiar com funciona el programa, i adaptar-lo a les pròpies necessitats,
● distribuir còpies del programa dins i fora del centre docent,
● millorar el programa i fer públiques les millores als altres, de manera que
tota la comunitat se'n beneficie.
●

D’altra banda, segons l’article 25.2 del Decret 118/2007, de 20 de juliol, la
direcció general d’Innovació Tecnològica Educativa té entre les seues funcions la
d'establir les directrius i regular l’ús de l’equipament informàtic i les
comunicacions dels centres docents. A causa de les consideracions legals que
comporta la utilització de les llicències de programari i a fi d’aconseguir-ne un ús
correcte, esta direcció general disposa el següent:

Utilització de les llicències
Els centres docents dependents de la Generalitat utilitzaran el programari
establit des de la Conselleria d'Educació, tant per a l’ús docent com administratiu.
Com a marc general, tots els equips informàtics dels centres docents dependents
de la Generalitat utilitzaran la distribució LliureX.
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Totes les llicències de programari instal·lades en els equips informàtics dels
centres docents dependents de la Generalitat han de ser llegides i compreses.
Com a conseqüència, no es pot realitzar cap acció amb el programari de llicència
que no quede contemplada de forma explícita en la llicència. Açò inclou tant la
instal·lació com la còpia o inclús la clonació d’equips amb programari instal·lat.
L’ús indegut del programari (per exemple la utilització il·legal de programari
legalment proporcionat per l’Administració o la instal·lació sense una llicència
vàlida -programari piratejat-) és il·legal, i el responsable del mal ús respondrà
segons s’estipula en la normativa penal i disciplinària.
Inventari i custòdia
El centre docent ha de mantindre el registre dels equips informàtics i sistemes
operatius instal·lats, per mitjà de la corresponent aplicació d’inventari
d’equipament
informàtic
proporcionat
des
del
portal
del
SAI
(http://sai.edu.gva.es), a més dels programes instal·lats en cada equip informàtic
amb aquelles llicències que tinguen restriccions quant a la seua distribució,
nombre d’instal·lacions o ús.
La documentació escrita o en suport digital relativa a estes llicències haurà
d’emmagatzemar-se en el centre de forma centralitzada, associada a la referència
de les màquines en què es troba instal·lat el programari.
Tot l’equipament informàtic dotat per la Conselleria d'Educació té les llicències
necessàries, en l’estat original d’enviament, per a la seua utilització en els centres
docents.
L’adquisició de qualsevol llicència de programari haurà de ser prèviament
autoritzada per esta direcció general, per mitjà de la corresponent sol·licitud del
centre docent. En el cas que la dita adquisició siga aprovada, el mateix centre
custodiarà les llicències.
En qualsevol moment, els centres docents podran fer ús del CD o DVD de
restauració enviat junt amb l’equip informàtic. Això deixarà el programari de
l’equip informàtic en l’estat original en què va ser enviat.
Així mateix es recomana l’ús de la llicència General Public License (GPL,
accessible des del lloc web http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html ) o, en
defecte d'esta, llicències del tipus Creative Common (accessible des de
http://creativecommons.org/international/es), llicència pública de la Unió Europea
-EUPL (http://www.osor.eu/eupl)-, etc., en cas que el centre docent necessitara
instal·lar programari addicional al proporcionat des de la Conselleria d'Educació.
Este tipus de programari garantix el compliment de la present normativa.
Tot el programari inclòs en la distribució LliureX (http://www.lliurex.es) té
llicència GPL.
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Cosa que comunique perquè se'n prenga coneixement i es complisca.
València, 23 de juny de 2009
LA DIRECTORA GENERAL
D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EDUCATIVA

Sofia Bellés Ramos

