Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

CONDICIONS DE CESSIÓ I ÚS D’INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA
El lliurament i recepció d’informació cartogràfica comporta l’acceptació per part
del cessionari de les condicions d’ús que s’exposen seguidament:
1. La informació cartogràfica lliurada és titularitat de la Diputació de Barcelona i
està dipositada a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de la corporació.
2. El cessionari es compromet a fer-ne ús d’acord amb la finalitat per a la qual
s’ha sol·licitat. En qualsevol cas, s’obliga a:
a.
b.
c.
d.

Reconèixer l’autoria del document;
Citar la font de la informació que hi conté;
Respectar la integritat i no desnaturalitzar el sentit de la informació;
Esmentar, si escau, la data de l’última actualització.

Amb caràcter general, no es permesa la reproducció ni la cessió a tercers.
Tanmateix, prèvia petició del cessionari, la Diputació de Barcelona, a través
de la OTPMIFDA, es reserva la potestat d’autoritzar expressament i per
escrit les condicions d’una eventual reproducció o cessió a tercers.
Així mateix, caldrà l’autorització de la corporació, com a titular del
document, si es vol utilitzar la informació per a la publicació d’estudis,
articles, conferències o ponències.
3. No s’autoritza en cap cas la reproducció de logotips, marques, escuts i
símbols de la Diputació de Barcelona en publicacions o llocs web.
4. La cessió tindrà la durada necessària per a l’assoliment de la finalitat de què
es tracti, de manera que, un cop assolida, el cessionari s’obliga a retornar el
document, i a destruir les còpies que eventualment s’haguessin autoritzat.
5. A la vista de la naturalesa del contingut del document, la Diputació de
Barcelona no es fa responsable de possibles dades la inexactitud o imprecisió
de les quals es comprovi amb posterioritat, o que variïn amb el transcurs del
temps per causes alienes a la corporació.

