L’administració permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món i
sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques
establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 (citació de la font, no alteració ni
desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i
sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la
que preval.
Modalitats de reutilització de la informació
La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector
públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell,
regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i
organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents
potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques.
D’acord amb aquesta normativa, l’administració permet la reproducció, la distribució i
la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres
derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es
contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.
Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:
a. No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b. Citar sempre la font de la informació.
c. Mencionar la data de l’ultima actualització de la informació.
Cal citar sempre l’autor o el titular dels drets: Ajuntament de Badalona
Altres modalitats de reutilització
Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris,
com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció
intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es
pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative
Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts
on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que
s’hi estableixin.
No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de
l’Ajuntament de Badalona en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats
per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat
exclusiva de l’Ajuntament de Badalona i estan protegits per la legislació vigent
aplicable.
Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del portal web
L’Ajuntament de Badalona garanteix la confidencialitat de les dades personals que es
faciliten a través de les pàgines d’aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),
implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades
personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les

estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin
i seran sotmeses a un tractament automatitzat.
Política de galetes
L'Ajuntament de Badalona no utilitza galetes per recollir informació dels usuaris, ni
registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb
finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la
utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).
També utilitzem galetes de primera part de tercers (Google analytics), les quals no
recullen informació de l'usuari.

