AVÍS LEGAL: Condicions d’ús
1. Ni l’Ajuntament de Gandia ni cap persona que actue en nom seu és responsable de
l’ús que es faça de la cartografia ni de la informació accessible per mitjà de la pàgina
web de l’Ajuntament de Gandia, que constituïx una modalitat de propietat
intel∙lectual protegida per l’article 10 del Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, de la Llei
de propietat intel∙lectual i de la restant legislació aplicable. L’ús que puga fer
qualsevol persona física o jurídica comporta l’acceptació completa i incondicional
d’estes condicions d’ús.
L’ús de les dades de la web de l’Ajuntament de Gandia no significa en cap cas
adquirir la seua propietat, que contínua sent, en exclusiva i a tots els efectes, del
mateix i de les entitats promotores de la informació. En conseqüència, els correspon
en exclusiva l’exercici dels drets d’explotació i, en especial, de reproducció,
traducció, distribució, comunicació pública i transformació d’esta informació.
2. Els usuaris de dades de la pàgina web de l’Ajuntament de Gandia es comprometen
a fer un ús lícit, i són els únics responsables de la utilització que facen d’ella; per este
motiu, renuncien de manera expressa a qualsevol reclamació davant de
l’Ajuntament de Gandia, institució que en cap cas és responsable de l’ús, legal o no,
que els usuaris facen de les dades cartogràfiques i de la informació continguda, ni
dels conseqüències que puguen derivar‐se d’este ús.
3. Es permet l’ús individual i no exclusiu de les dades cartogràfiques i de la
informació elaborada en el marc de la pàgina web, condicionat en tot moment al
compliment d’estes clàusules i de la normativa de propietat intel∙lectual; només es
poden destinar a ús personal o, si es tracta d’una empresa, a activitats relacionades
amb l’objecte social de la mateixa. En ambdós casos queda prohibit realitzar un ús
comercial de la informació, ja siga de manera total o parcial, ja siga de manera
derivada o en forma d’extraccions o generalitzacions de la mateixa.
Per a la utilització comercial de les dades cartogràfiques i de la informació elaborada
per l’Ajuntament de Gandia accessible en la pàgina web , és necessari atindre’s al
que disposa la clàusula 6 d’estes condicions d’ús.
4. Queda totalment prohibit utilitzar les dades cartogràfiques i la informació de la
pàgina web de l’Ajuntament de Gandia amb finalitats il∙legals. Igualment, es
prohibix expressament tota exhibició d’estes dades i/o informació a tercers aliens a
l’àmbit funcional dins del qual siguen necessàries, en els termes establits per la Llei
de propietat intel∙lectual.

Així mateix, queda prohibit l’arrendament, venda, cessió, transferència,
comercialització, edició, qualsevol actuació amb finalitats comercials i, en general,
qualsevol tipus d’acte amb finalitats lucratives, susceptible de vulnerar els drets de
propietat de les dades cartogràfiques i de la informació de la pàgina web de
l’Ajuntament de Gandia.
5. Els usuaris hauran de sol∙licitar les autoritzacions de publicació o edició
necessàries, per escrit i de manera explícita, a l’Ajuntament de Gandia, en principi
per mitjà d’un document dirigit a l’alcalde president del mateix. Haurà de fer‐se
constar les dades completes i una breu explicació dels objectius. En les publicacions
o edicions de qualsevol classe que es porten a terme s’haurà de fer constar, en un
lloc visible, l’origen de les dades cartogràfiques i de la informació, així com la
referència de la pàgina web de l’Ajuntament de Gandia, amb la finalitat de preservar
els drets d’autor i la propietat intel∙lectual.
6. Per a qualsevol ús comercial de les dades cartogràfiques i de la informació de la
pàgina web de l’Ajuntament de Gandia, caldrà firmar prèviament un contracte de
llicència d’ús d’estes dades i/o informació d’acord amb les condicions i les tarifes
econòmiques, si és el cas, que s’establisquen a este efecte.
S’entén per ús comercial la utilització de dades cartogràfiques en tot tipus de
publicacions en suport de paper (llibres, revistes, periòdics, cartells, etc.), en suport
digital o per mitjans telemàtics (suports informàtics, Internet, etc.) que tinguen un
preu de venda al públic.
En este contracte de llicència d’ús han d’establir‐se les normes de reproducció i ús, i
l’autorització únicament serà concedida per a allò per al que ha sigut sol∙licitada, i ha
de figurar l’obligatorietat de citar la propietat de les dades i/o informacions cedides i
la pàgina web Ajuntament de Gandia.
7. Tota actuació contrària a les disposicions anteriors, així com qualsevol altra acció
que no estiga emparada per una autorització, en els casos en què esta siga
preceptiva, es consideraren una vulneració dels drets de propietat intel∙lectual; en
este cas l’Ajuntament de Gandia, si és procedent, pot revocar automàticament
l’autorització atorgada i cessar, interrompre i/o bloquejar l’accés a les dades
cartogràfiques i resta d’informació elaborada per l’Ajuntament de Gandia per a la
pàgina web, sense perjuí de reclamar les indemnitzacions que siguen pertinents i de
recórrer a les accions legals que es consideren oportunes.
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