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Llicència, termes i condicions d'ús de la informació pública 
 
En compliment de la normativa de transparència i de reutilització de la informació pública, la 
documentació i les dades que la Diputació de Barcelona publica o facilita en resposta a sol·licituds 
específiques, pot ser utilitzada per finalitats lícites d’acord amb les condicions següents:  
 

1. Condicions d’ús 
 

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, els articles 74 i 75 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, de transparència i dret d´accés 
a la informació pública i l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la 
informació del sector públic, la reutilització de la informació pública és lliure per a qualsevol objectiu lícit 
i no està subjecta a restriccions, tret que es comuniquin condicions específiques o complementaries.  
 
Llevat s’estableixi el contrari, la informació es facilita conforme els termes i condicions establerts en la 
llicència Creative Commons Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0) que permet:  
 

 que es pugui copiar, distribuir i divulgar públicament 
 que pugui servir de base a obres derivades com a resultat del seu anàlisi o estudi 
 que pugui ser utilitzada amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no 

constitueixi una activitat administrativa pública 
 que es pugui modificar, transformar i adaptar 
 que se citi la Diputació de Barcelona com a font d’aquestes dades 

 
A més, d’acord amb l’article 17.3 de la Llei 19/2014, s’haurà de garantir: 
 

 que el contingut de la informació no sigui alterat 
 que no es desnaturalitzi el sentit de la informació 
 que es citi la font de les dades 
 que s’esmenti la data de l’última actualització 

  
Conforme l’article 75.3 del Decret 8/2021, la Diputació de Barcelona es reserva el dret d’establir 
condicions específiques o complementàries de reutilització de la informació facilitada quan les 
característiques, els continguts o la naturalesa de la informació ho justifiquin. 
 
Tanmateix, d’acord l’article 75.10 del Decret 8/2021, la persona sol·licitant d’informació por demanar un 
certificat de les condicions de reutilització que regien per a una informació pública en un moment 
determinat dirigint-se a l’òrgan competent, que és el que disposa de la informació pública sol·licitada. 
 

2. Dades de caràcter personal 
 

En el cas que en la informació hi figurin dades personals, la persona que obtingui la informació ha de 
complir la normativa de protecció de dades, assumint que el tractament només serà lícit si es compleix 
almenys una de les condicions que figuren a l’article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.  
 
Podrà emprar les dades preservant en tot moment els drets de les persones a qui corresponen les dades 
i evitant que es perjudiquin injustament els seus drets i interessos. Si hi figurés informació personal 
facilitada de manera anonimitzada o pseudonimitzada, no es podran efectuar operacions tendents a la 
reidentificació, ni revertir la dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts. 
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En el cas que en la informació hi figurin imatges de persones de forma reconeixible, la reutilització de la 
informació ha de respectar el dret a la pròpia imatge d’aquestes persones.  
 

3. Responsabilitats 
 

Únicament la persona que obtingui la informació serà beneficiària i responsable de la reutilització de la 
informació que pugui portar a terme. Aquests termes i condicions d'ús vinculen les persones pel sol fet 
d'obtenir la informació o accedir-hi.  

 
La Diputació de Barcelona no pot garantir l’absència absoluta d’errors o defectes en la informació 
facilitada. La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys o perjudicis que eventuals errors o 
defectes puguin crear a la persona que reutilitzarà la informació, o a tercers. Aquesta exclusió de 
responsabilitat inclou, entre d'altres, qualsevol dany especial, incidental, conseqüent, punitiu o exemplar, 
com ara pèrdues d'ingressos, dades, beneficis previstos i pèrdua de negoci. 
 
La vulneració de les condicions d’ús, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat 
intel·lectual i industrial de la Diputació de Barcelona, podrà donar lloc a l'exercici de les accions que 
legalment corresponguin a aquesta Administració i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici 
es derivin. 
 


