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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
17560 Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, 

de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a 
l’àmbit del sector públic estatal.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector 
públic, per mitjà de la qual s’incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 2003/98/
CE, de 17 de novembre de 2003, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la 
reutilització de la informació del sector públic, estableix el règim jurídic general per a la 
reutilització d’aquesta informació.

Aquesta llei reconeix la importància i el valor que té la informació generada des de les 
instàncies públiques per l’interès que té per a les empreses i, consegüentment, per al 
creixement econòmic i la creació d’ocupació. Així mateix, assenyala l’interès d’aquesta 
informació per als ciutadans i ciutadanes, com a element d’obertura i participació 
democràtica.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, no modifica el règim d’accés als documents 
administratius consagrat en el nostre ordenament jurídic, sinó que aporta un valor afegit al 
dret d’accés, i preveu el règim normatiu bàsic per a l’ús per part de tercers de la informació 
que està en poder del sector públic, amb finalitats comercials o no comercials, en un marc 
de lliure competència, i regula les condicions mínimes a les quals s’ha d’acollir un segon 
nivell de tractament de la informació. En aquest sentit, la Llei 37/2007, de 16 de novembre, 
estableix les bases per promoure la reutilització de la informació pública i garanteix que 
aquesta es porti a terme en el marc d’unes condicions clares, transparents i no 
discriminatòries.

D’altra banda, afavorir la reutilització de la informació pública figura entre els objectius 
polítics establerts per a l’Administració electrònica en la Declaració Ministerial de Malmö, 
de novembre de 2009, que fixa les prioritats de la Unió Europea dins d’aquest àmbit per al 
període 2010-2015, i han estat desenvolupades en el Pla d’acció de la Unió Europea 
sobre administració electrònica en el període 2011-2015. Aquest objectiu s’ha vist 
consolidat en la Declaració Ministerial de Granada, d’abril de 2010, i en la nova Agenda 
Digital Europea, de maig de 2010, que ha de guiar el futur de la Unió Europea en matèria 
de societat de la informació fins a l’any 2015.

Aquest Reial decret s’emmarca en el conjunt de mesures que constitueixen 
l’Estratègia 2011-2015 del pla Avança 2, que preveu entre les seves mesures normatives 
el desplegament reglamentari de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització 
de la informació del sector públic, a fi de detallar per a l’àmbit del sector públic estatal les 
disposicions d’aquesta Llei, per promoure i facilitar al màxim la posada a disposició de la 
informació del sector públic.

El capítol I del Reial decret estableix a l’article 1 el seu objecte i àmbit d’aplicació, i 
manté l’àmbit d’aplicació objectiva de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, i en delimita 
l’àmbit d’aplicació subjectiva al sector públic estatal.

El capítol II del Reial decret conté el règim jurídic de la reutilització de la informació 
del sector públic estatal. Així, l’article 2 estableix el principi general que, en l’àmbit del 
sector públic estatal, està autoritzada la reutilització dels documents elaborats o custodiats 
per les persones juridicopúbliques que el formen, sense perjudici del règim aplicable al 
dret d’accés als documents que estableix l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú i de les altres normes que regulen el dret d’accés o la publicitat registral amb 
caràcter específic.
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L’article 3 del Reial decret té per objecte regular determinades responsabilitats i 
funcions en matèria de reutilització en cada departament ministerial, organisme o entitat 
del sector públic.

L’article 4 del Reial decret suposa un desplegament del que disposa l’apartat 5 de 
l’article 4 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre. En aquest article s’estableix que les 
entitats del sector públic estatal han d’informar, a través de la seva seu electrònica, sobre 
els documents reutilitzables elaborats o custodiats per aquestes. La publicació de la 
informació sobre els documents reutilitzables a la seu electrònica, que preveu l’article 4, 
no implica necessàriament que els mateixos documents reutilitzables es posin a disposició 
del públic a través de la seu electrònica, i és possible que aquesta posada a disposició es 
faci a través de pàgines d’Internet o altres mitjans electrònics.

L’article 5 preveu el manteniment d’un catàleg d’informació pública reutilitzable 
corresponent, almenys, a l’Administració General de l’Estat i altres organismes i entitats 
que formen part del sector públic estatal, que permet accedir des d’un únic punt als 
recursos d’informació pública reutilitzable existents.

L’article 6 estableix determinats mecanismes de coordinació pertinents en l’àmbit del 
sector públic estatal, en particular, pel que fa a la posada a disposició d’informació 
reutilitzable per mitjans electrònics.

El capítol III desplega el règim de modalitats de reutilització dels documents 
reutilitzables que estableix la Llei 37/2007, de 16 de novembre, i promou al màxim 
l’homogeneïtat, claredat i senzillesa del règim de condicions aplicables a la reutilització, 
per contribuir d’aquesta manera al major aprofitament de les possibilitats de reutilització i 
a impulsar la competència i la innovació.

L’article 7 estableix certes condicions generals per a la reutilització de la informació, 
exigibles en tot cas, que constitueixen un desplegament dels continguts potestatius que 
estableix l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre. Entre altres condicions, es 
prohibeix que el sentit de la informació sigui desnaturalitzat, és a dir, que sigui tergiversat 
o falsejat.

L’apartat 1 de l’article 8 estableix que, en l’àmbit subjectiu d’aplicació del Reial decret, 
la modalitat general de posada a disposició dels documents reutilitzables és la posada a 
disposició per a la reutilització sense subjecció a condicions específiques, i són únicament 
aplicables les condicions generals abans esmentades. D’aquesta manera, el Reial decret 
estableix com a regla general d’aplicació la modalitat més favorable a la reutilització, que 
ha de ser la que se segueixi en la generalitat dels casos. No obstant això, per als supòsits 
en què la modalitat general de posada a disposició no resulti adequada, es pot considerar 
l’establiment de condicions específiques addicionals a les condicions generals que preveu 
aquest article. En aquests supòsits, es pot optar per aplicar alguna de les altres modalitats 
de posada a disposició que estableix la Llei 37/2007, de 16 de novembre, en els termes 
que estableixen els apartats 2 a 4 de l’article 8 del Reial decret. Així mateix, es preveu 
que la posada a disposició a través del procediment de sol·licitud prèvia que estableix 
l’article 10 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, només s’empri quan la naturalesa dels 
documents així ho exigeixi, per exemple, quan corresponguin a documents que no 
preexisteixin en format electrònic i en altres casos excepcionals degudament motivats.

El capítol IV regula el règim aplicable als documents reutilitzables subjectes a drets de 
propietat intel·lectual o que continguin dades personals.

Conforme al que estableix l’article 3.3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, l’article 
9 preveu que la reutilització dels documents sobre els quals existeixin drets de propietat 
intel·lectual o industrial de tercers només pot ser autoritzada si es disposa de la preceptiva 
i suficient cessió dels drets d’explotació per part de les persones titulars d’aquests.

Per la seva banda, l’article 10 desplega el mandat que estableix l’article 3.3.e), de la 
Llei 37/2007, de 16 de novembre, que l’exercici dels drets de propietat intel·lectual de les 
administracions i organismes del sector públic sobre els seus documents s’ha de dur a 
terme de manera que se’n faciliti la reutilització, i preveu que la posada a disposició dels 
documents per a la seva reutilització comporta la cessió no exclusiva dels drets de 
propietat intel·lectual corresponents.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 269  Dimarts 8 de novembre de 2011  Secc. I. Pàg. 3

Finalment, l’article 11 estableix, en relació amb els documents que continguin dades 
de caràcter personal, que es pot procedir a autoritzar-ne la reutilització sempre que es 
procedeixi prèviament a un procés de dissociació, de conformitat amb el que estableix la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que disposa l’article 14.11 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’ús del masculí genèric en el text 
d’aquesta disposició s’ha de considerar com a inclusiu dels dos gèneres.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de l’habilitació continguda en la disposició final 
segona de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, i el Consell Superior d’Administració 
Electrònica i el Consell Assessor de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació 
n’han emès informe i l’han sotmès a consulta pública.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, i del 
vicepresident del Govern de Política Territorial i ministre de Política Territorial i 
Administració Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del 
Consell de Ministres en la reunió del dia 21 d’octubre de 2011,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

1. Aquest Reial decret té per objecte desplegar la Llei 37/2007, de 16 de novembre, 
sobre reutilització de la informació del sector públic, en l’àmbit del sector públic estatal, 
pel que fa al règim jurídic de la reutilització, les obligacions del sector públic estatal, les 
modalitats de reutilització dels documents reutilitzables i el règim aplicable a documents 
reutilitzables subjectes a drets de propietat intel·lectual o que continguin dades personals.

2. S’entén que formen part del sector públic estatal, als efectes d’aquesta norma, els 
ens, organismes i entitats següents:

a) L’Administració General de l’Estat.
b) Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social.
c) Els organismes autònoms i les agències estatals dependents de l’Administració 

General de l’Estat.
d) Les entitats de dret públic dependents de l’Administració General de l’Estat o 

vinculades a aquesta, que compleixin els requisits de l’article 2.d) de la Llei 37/2007, de 
16 de novembre.

e) Les entitats estatals de dret públic diferents a les esmentades en els paràgrafs c) 
i d) d’aquest apartat i que, amb independència funcional o amb una especial autonomia 
reconeguda per llei, tinguin atribuïdes funcions de regulació o control de caràcter extern 
sobre un determinat sector o activitat.

f) Les fundacions del sector públic estatal, que defineix l’article 44 de la Llei 50/2002, 
de 26 de desembre, de fundacions.

g) Els consorcis, formats per ens, entitats o organismes del sector públic estatal, 
dotats de personalitat jurídica pròpia.

h) Les associacions constituïdes per les administracions, organismes i entitats 
esmentats en els paràgrafs anteriors d’aquest apartat.

3. Aquest Reial decret s’ha d’aplicar als documents elaborats o custodiats pel sector 
públic estatal la reutilització dels quals estigui autoritzada conforme a la Llei 37/2007, de 
16 de novembre, i a aquesta norma i que no es trobin recollits en les excepcions que 
preveu l’article 3 de la mateixa Llei.
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4. El que preveu aquest Reial decret no restringeix les previsions més favorables 
que, sobre accés o reutilització de la informació, s’estableixin en les disposicions sectorials 
específiques.

5. Als efectes d’aquesta norma s’entén per «agent reutilitzador» tota persona, física 
o jurídica que reutilitzi informació del sector públic, ja sigui per a finalitats comercials o no 
comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública.

CAPÍTOL II

Règim jurídic i organitzatiu de la reutilització de la informació al sector 
públic estatal

Article 2. Autorització general per a la reutilització dels documents del sector públic i 
posada a disposició per mitjans electrònics.

1. Els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els altres organismes i entitats a 
què es fa referència a l’article 1.2 han d’autoritzar la reutilització dels documents que han 
elaborat o custodiat i que estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret, 
sense perjudici del que disposa el règim aplicable al dret d’accés als documents en virtut 
del que preveu l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i les altres normes que 
regulen el dret d’accés, la reutilització de la informació del sector públic o la publicitat 
registral amb caràcter específic. Únicament es pot denegar motivadament la reutilització 
dels documents si concorre algun dels supòsits que estableix l’apartat 3 de l’article 3 de la 
Llei 37/2007, de 16 de novembre.

2. Es posen a disposició del públic els documents reutilitzables que es trobin 
prèviament disponibles en format electrònic per mitjans electrònics, d’una manera 
estructurada i usable per als interessats i interessades i preferentment en brut, en formats 
processables i accessibles de manera automatitzada corresponents a estàndards oberts 
en els termes que estableix el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica. Així 
mateix, els documents reutilitzables i els mitjans electrònics de posada a disposició 
d’aquests han de ser accessibles a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 
51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat 
universal de les persones amb discapacitat i la seva normativa de desplegament aplicable.

3. Cal procurar que la informació posada a disposició s’actualitzi en un temps 
raonable que permeti l’ús adequat d’aquesta informació, amb una freqüència anàloga 
amb què actualitzin aquesta informació internament, així com la seva disponibilitat, inclosa 
la temporal, completitud i integritat d’acord amb el marc normatiu aplicable en cada cas.

4. Els documents en format electrònic reutilitzables poden incloure entre les seves 
metadades una indicació de la seva última data d’actualització i una referència a les 
condicions de reutilització aplicables en cada moment conforme al que disposen els 
articles 7 i 8, en els termes que s’estableixin conforme al Reial decret 4/2010, de 8 de 
gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de 
l’Administració electrònica.

5. Els documents reutilitzables en format no electrònic s’han de posar a disposició 
del públic prèvia sol·licitud, en els termes que estableix l’article 8.4.

Article 3. Coordinació en matèria de reutilització dels òrgans, organismes i entitats del 
sector públic estatal.

1. Els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els altres organismes i entitats a 
què es fa referència a l’article 1.2 han de disposar d’un òrgan encarregat de la coordinació 
de les activitats de reutilització de la informació.

En els departaments ministerials aquesta labor de coordinació recau en la persona 
titular de la Subsecretaria del departament i en els organismes vinculats o dependents en 
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la persona titular d’aquests, sense perjudici de les atribucions competencials que 
estableixin normes sectorials específiques i sense perjudici de les responsabilitats que 
corresponen als òrgans que hagin d’autoritzar la reutilització de la informació en cada cas.

En l’exercici d’aquesta labor de coordinació, correspon als òrgans esmentats:

a) Coordinar les activitats de reutilització de la informació amb les polítiques del 
departament o organisme relatives a les publicacions, la informació administrativa i 
l’administració electrònica, així com coordinar la remissió d’informació sobre les activitats 
realitzades en matèria de reutilització dins del seu àmbit a la Secretaria d’Estat per a la 
Funció Pública del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, que l’ha de 
traslladar al Consell Superior d’Administració Electrònica.

b) Facilitar informació sobre els òrgans competents dins del seu àmbit per a la 
recepció, tramitació i resolució de les sol·licituds de reutilització que es tramitin d’acord 
amb l’article 10 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, així com coordinar la provisió de la 
informació sobre els documents reutilitzables que preveu l’article 4.

c) Resoldre, quan escaigui, les queixes i suggeriments que es presentin en matèria 
de reutilització de la informació, de conformitat amb el Reial decret 951/2005, de 29 de 
juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l’Administració 
General de l’Estat.

Els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els altres organismes i entitats del 
sector públic estatal referits a l’article 1.2 han de facilitar als corresponents serveis 
d’informació dels departaments ministerials o dels organismes i entitats esmentats les 
dades de contacte d’aquells que hagin d’autoritzar la reutilització dels documents que 
hagin elaborat o custodiat, als efectes que aquests serveis d’informació facilitin aquestes 
dades de contacte al públic, almenys, per mitjans electrònics.

2. Els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els altres organismes i entitats a 
què es fa referència a l’article 1.2 no són responsables de l’ús que els agents reutilitzadors 
facin de la seva informació.

3. L’exercici de la potestat sancionadora, amb subjecció al que estableix l’article 11 
de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, correspon, en el cas d’infraccions molt greus, a 
les persones titulars del departament ministerial, i en el cas d’infraccions greus o lleus als 
òrgans titulars de la informació pública corresponent amb rang mínim de Direcció General. 
En el cas dels altres organismes esmentats a l’article 1.2, la competència correspon en 
tots els casos a la persona titular de l’organisme, ens o entitat de què es tracti.

Article 4. Informació sobre els documents susceptibles de reutilització.

1. Els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els altres organismes i entitats a 
què es fa referència a l’article 1.2 han d’informar de manera estructurada i usable, 
preferentment a través d’un espai dedicat de la seva seu electrònica amb la ubicació 
«sede.gob.es/datosabiertos», sobre quina documentació és susceptible de ser 
reutilitzada, els formats en què es troba disponible, les condicions aplicables a la seva 
reutilització, indicar la data de l’última actualització dels documents reutilitzables, i 
proporcionar, quan estigui disponible, la informació complementària necessària per a la 
seva comprensió i processament automatitzat i facilitar al màxim la identificació, recerca i 
recuperació dels documents disponibles per a la seva reutilització mitjançant mecanismes 
com ara llistats, bases de dades o índexs d’informació reutilitzable.

Igualment, s’ha d’informar, preferentment a través de la corresponent seu electrònica, 
sobre la modalitat o, si s’escau, modalitats de posada a disposició dels documents 
reutilitzables que siguin aplicables conforme als articles 7 i 8.

Cal procurar que la informació sobre els documents reutilitzables que preveu aquest 
apartat sigui processable i accessible de manera automatitzada.

2. En cas que apliquin taxes o preus públics a la reutilització dels seus documents 
s’ha de publicar, preferentment a la seu electrònica corresponent, el llistat de taxes i preus 
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públics que siguin aplicables, així com la base de càlcul utilitzada per determinar-los, de 
conformitat amb el que disposa l’article 7 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre.

Article 5. Catàleg d’informació pública reutilitzable.

1. La Secretaria d’Estat per a la Funció Pública del Ministeri de Política Territorial i 
Administració Pública i la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç han de mantenir un catàleg 
d’informació pública reutilitzable corresponent, almenys, a l’Administració General de 
l’Estat i als altres organismes i entitats a què es refereix l’article 1.2, que permeti accedir, 
des d’un únic punt, als diferents recursos d’informació pública reutilitzable disponibles.

2. Aquest catàleg és accessible, almenys, des del punt d’accés general que preveu 
l’article 8 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, i pot enllaçar i interoperar amb iniciatives similars de la mateixa Administració 
General de l’Estat o d’altres administracions públiques en les condicions que es 
convinguin per les dues parts i en el marc del que preveu aquest Reial decret.

3. Els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els restants organismes i entitats 
enumerats a l’article 1.2 han de col·laborar amb els departaments ministerials esmentats 
en l’apartat 1 per a la confecció i el manteniment d’aquest catàleg i així mateix són 
responsables de l’actualització constant de la informació sobre els documents reutilitzables 
corresponent a aquests continguda en aquest catàleg, i n’asseguren la plena coherència 
amb la informació facilitada conforme a l’apartat 1 de l’article 4 d’aquest Reial decret.

Article 6. Coordinació en matèria de reutilització de la informació del sector públic en 
l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.

1. El Consell Superior d’Administració Electrònica, sense perjudici de les 
competències assignades a altres òrgans, ha de coordinar els aspectes tècnics, 
necessaris per a l’aplicació del que disposa aquesta norma, relacionats amb la reutilització 
de la informació per mitjans electrònics.

El Consell Superior d’Administració Electrònica ha d’elaborar i publicar durant el tercer 
trimestre de cada any un informe anual sobre les activitats en matèria de reutilització de la 
informació pública per mitjans electrònics, i prendre en consideració la informació que li 
sigui facilitada conforme al paràgraf a) de l’apartat 1 de l’article 3.

2. La Secretaria d’Estat per a la Funció Pública del Ministeri de Política Territorial i 
Administració Pública i la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la 
Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç exerceixen una funció general de 
promoció de la reutilització de la informació del sector públic estatal, i han de desenvolupar, 
a aquest efecte, actuacions d’informació, assessorament general i suport, sensibilització, 
formació i estudi en matèria de reutilització, incloent-hi, si s’escau, l’ús de xarxes socials 
per a la construcció de comunitats virtuals d’administracions, ciutadans i ciutadanes i 
empreses amb interès a la reutilització de la informació pública.

3. Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans, el Consell 
Superior d’Administració Electrònica ha d’avaluar periòdicament els aspectes tècnics dels 
serveis públics relacionats amb la reutilització de la informació del sector públic, i es pot 
dirigir, d’ofici o a instància de part, a altres òrgans de l’Administració General de l’Estat i 
altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l’article 1.2, per a l’obtenció 
d’informació i, si s’escau, per a la recerca de solucions consensuades en casos de 
supòsits d’informació pública la reutilització de la qual estigui subjecta a restriccions 
d’índole tècnica.
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CAPÍTOL III

Modalitats de reutilització dels documents reutilitzables

Article 7. Condicions generals de posada a disposició dels documents reutilitzables.

Són aplicables les condicions generals següents per a totes les modalitats de posada 
a disposició dels documents reutilitzables:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b) Citar la font dels documents objecte de la reutilització.
c) Esmentar la data de l’última actualització dels documents objecte de la 

reutilització, sempre que estigui inclosa en el document original.
d) No es pot indicar, insinuar o suggerir que els òrgans administratius, organismes o 

entitats del sector públic estatal titulars de la informació reutilitzada participen, patrocinen 
o donen suport a la reutilització que s’hi porti a terme.

e) Conservar i no alterar ni suprimir les metadades sobre la data d’actualització i les 
condicions de reutilització aplicables incloses, si s’escau, en el document posat a 
disposició per a la seva reutilització per l’Administració o organisme del sector públic.

Aquestes condicions generals són accessibles mitjançant un avís legal per mitjans 
electrònics, de manera permanent, fàcil i directa, preferentment dins de la ubicació «sede.
gob.es/datosabiertos» de la seu electrònica de l’òrgan de l’Administració General de 
l’Estat, organisme o entitat corresponent, i vinculen qualsevol agent reutilitzador pel mer 
fet de fer ús dels documents que hi estan sotmesos.

Aquest avís legal inclou el text contingut en l’annex del present Reial decret.

Article 8. Modalitats de posada a disposició dels documents reutilitzables.

1. La modalitat general bàsica per a la posada a disposició dels documents 
reutilitzables a què es refereix aquest Reial decret és la posada a disposició sense 
subjecció a condicions específiques, prevista en el paràgraf a) de l’apartat 2 de l’article 4 
de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, i s’apliquen únicament les condicions generals 
que estableix l’article 7.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, els òrgans de l’Administració General 
de l’Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l’article 1.2, 
poden optar de manera motivada per aplicar les modalitats que preveuen els paràgrafs b) 
i c) de l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, a la reutilització de 
determinats documents que estiguin en poder seu en els termes que s’estableixen en els 
següents apartats d’aquest article.

A aquest efecte, prèviament i mitjançant ordre ministerial o resolució del president de 
l’organisme corresponent, llevat que per norma legal aquesta competència s’atribueixi 
específicament a un òrgan diferent, s’ha de determinar el règim concret de posada a 
disposició aplicable, els documents reutilitzables sotmesos a aquest i les condicions 
específiques aplicables dins del marc del que disposa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, 
i les disposicions d’aquest Reial decret. Les condicions específiques han de respectar, en 
tot cas, els criteris que estableix l’apartat 3 de l’article 4 de la mateixa Llei i han d’incloure, 
així mateix, els continguts mínims que en preveu l’article 9.

3. La modalitat de posada a disposició conforme al paràgraf b) de l’apartat 2 de 
l’article 4 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, s’efectua amb subjecció a condicions 
específiques establertes en llicències-tipus disponibles en format digital i processables 
electrònicament. A aquest efecte, els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els 
altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l’article 1.2 poden emprar 
llicències-tipus existents, denominades «lliures» sempre que s’ajustin al que estableix 
aquest Reial decret i altra normativa aplicable, o procedir a establir llicències-tipus 
específiques.
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En tot cas, les condicions específiques que estableixen aquestes llicències-tipus per a 
cada tipus d’informació pública reutilitzable són accessibles per mitjans electrònics, de 
manera permanent, fàcil i directa, preferentment a la seu electrònica de l’òrgan de 
l’Administració General de l’Estat, organisme o entitat corresponent de les enumerades a 
l’article 1.2, de manera que puguin ser descarregades, emmagatzemades i reproduïdes 
pels agents reutilitzadors, i els vinculen pel mer fet de fer ús dels documents que hi estan 
sotmesos.

Així mateix, els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els altres organismes i 
entitats del sector públic estatal referits a l’article 1.2 han de facilitar informació al públic 
per mitjans electrònics sobre les llicències-tipus utilitzades per aquest al llarg del temps i 
les condicions específiques aplicables en cada moment, incloent-hi expressament 
informació sobre el seu període de vigència i possibles modificacions de les condicions 
específiques aplicables a la reutilització de cada tipus d’informació pública reutilitzable.

Els agents reutilitzadors interessats poden sol·licitar a aquests òrgans administratius, 
organismes i entitats una certificació del contingut de les condicions específiques 
aplicables a un tipus d’informació pública en un moment determinat. Aquesta certificació 
s’ha d’expedir preferentment mitjançant mitjans electrònics i, en tot cas, en un termini 
màxim de 15 dies.

4. La modalitat de posada a disposició prèvia sol·licitud conforme al paràgraf c) de 
l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, s’ha d’utilitzar, amb caràcter 
general, quan la naturalesa dels documents reutilitzables exigeixi la tramitació d’un 
procediment prèvia sol·licitud conforme a l’article 10 de la Llei 37/2007, de 16 de 
novembre, per exemple, quan no preexisteixin en format electrònic, i en altres casos 
excepcionals que siguin definits de manera motivada en la corresponent ordre ministerial 
o resolució del president de l’organisme o entitat corresponent. Aquest procediment s’ha 
de tramitar preferentment per mitjans electrònics en els termes que estableix la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la seva 
normativa de desplegament, en què hi figuri l’accés a aquest entre la informació sobre la 
documentació susceptible de ser reutilitzada que descriu l’article 4.

CAPÍTOL IV

Règim aplicable a documents reutilitzables subjectes a drets de 
propietat intel·lectual o que continguin dades personals

Article 9. Documents i informació objecte de drets de propietat intel·lectual o industrial 
de tercers.

La reutilització dels documents que custodien els òrgans de l’Administració General 
de l’Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l’article 1.2 
sobre els quals existeixin drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers només pot 
ser autoritzada si aquests òrgans, organismes i entitats disposen o obtenen, quan la 
reutilització concreta que se n’hagi de fer ho exigeixi i en els termes en què sigui 
necessària, la preceptiva i suficient cessió dels drets d’explotació per part dels seus 
titulars.

Article 10. Exercici dels drets de propietat intel·lectual de titularitat dels òrgans 
administratius, organismes o entitats del sector públic estatal.

1. D’acord amb el que estableix l’article 3.3.e) de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, 
els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els altres organismes i entitats del sector 
públic estatal referits a l’article 1.2 han d’exercir els seus drets de propietat intel·lectual 
sobre els seus documents de manera que se’n faciliti la reutilització.

2. A aquest efecte, la posada a disposició d’aquests documents per a la seva 
reutilització efectuada conforme al que disposa l’article 8.1 comporta la cessió gratuïta i 
no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual corresponents necessaris per 
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desenvolupar l’activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol 
format, per a tothom i pel termini màxim que permet la Llei.

No obstant això, el que disposa el paràgraf anterior pot ser objecte d’excepció, en tot 
allò no referent a la no-exclusivitat de la cessió, mitjançant l’establiment de condicions 
específiques d’acord amb el que disposen els apartats 2 a 4 de l’article 8 quan s’utilitzin 
les modalitats de posada a disposició que s’hi preveuen, sempre dins els límits que 
estableix la Llei 37/2007, de 16 de novembre, i, en particular, l’article 4.3 i l’article 6.

Article 11. Reutilització dels documents que continguin dades de caràcter personal.

1. L’accés a documents que continguin dades de caràcter personal o referents a la 
intimitat de les persones està reservat a aquestes, que poden a més exercir els seus 
drets de rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la legislació de 
protecció de dades personals i l’article 37.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

2. No obstant això, sempre que els mitjans tècnics i econòmics ho permetin, cal 
procedir a la dissociació de les dades personals, en els termes que es deriven del que 
estableix l’article 3.f) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i l’article 5.1.e) del Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre, pel qual se n’aprova el Reglament de desplegament, a fi de permetre’n la 
reutilització per altres persones.

Disposició addicional primera. Absència d’impacte pressupostari.

L’aplicació de les previsions que conté aquest Reial decret no suposa increment de la 
despesa pública ni disminució dels ingressos públics. Per tant, els departaments 
ministerials, organismes i entitats afectats han de desenvolupar les mesures derivades 
del seu compliment i atenir-se a les seves disponibilitats pressupostàries ordinàries, 
sense donar lloc, en cap cas, a plantejaments de necessitats addicionals de finançament.

Disposició addicional segona. Adaptació del sector públic estatal a les disposicions 
d’aquest Reial decret.

Els òrgans de l’Administració General de l’Estat i els altres organismes i entitats del 
sector públic estatal a què es fa referència a l’article 1.2 s’han d’adaptar a les disposicions 
d’aquest Reial decret en el termini d’un any des de la seva entrada en vigor.

En aquest termini d’un any, han d’aprovar un pla propi de mesures d’impuls de la 
reutilització de la informació del sector públic per mitjans electrònics, dins del seu àmbit 
de competències, que inclou el compromís per part dels departaments ministerials de 
publicar a través d’aquests mitjans, d’una manera estructurada i usable per als interessats 
i interessades i en brut, en formats processables i accessibles de manera automatitzada 
corresponents a estàndards oberts, almenys quatre conjunts de documents d’alt impacte i 
valor en un termini màxim de sis mesos des de la finalització del termini d’adaptació que 
preveu el paràgraf anterior.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es 
regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica.

El Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, es modifica de la manera següent:

U. S’afegeix un nou paràgraf l) a l’apartat 1 de la disposició addicional primera del 
Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, que té la redacció següent:

«l) Reutilització de recursos d’informació: tracta de les normes comunes sobre 
la localització, descripció i identificació unívoca dels recursos d’informació posats a 
disposició del públic per mitjans electrònics per a la seva reutilització.»
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Dos. S’afegeix una nova disposició addicional amb la redacció següent:

«Disposició addicional cinquena. Normativa tècnica relativa a la reutilització de 
recursos d’informació.

La normativa relativa a la reutilització de recursos d’informació ha d’estar 
aprovada com a molt tard l’1 de juny de 2012.»

Disposició final segona. Habilitació per al desplegament normatiu.

Els ministres d’Indústria, Turisme i Comerç i de Política Territorial i Administració 
Pública han de dictar conjuntament o separadament, segons les matèries de què es tracti, 
i en l’àmbit de les seves respectives competències, les disposicions que exigeixin el 
desplegament i l’aplicació d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Autorització per a la modificació de l’annex.

S’autoritza que mitjançant ordre del ministre de la Presidència, a proposta conjunta 
dels ministres d’Indústria, Turisme i Comerç, i de Política Territorial i Administració Pública, 
es pugui modificar el contingut de l’annex d’aquest Reial decret, a fi de mantenir-lo 
actualitzat.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 24 d’octubre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre de la Presidència,
RAMÓN JÁUREGUI ATONDO
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ANNEX

Avís legal per a la modalitat general de posada a disposició dels 
documents reutilitzables que regula l’apartat 1 de l’article 8

1. De conformitat amb el que disposa l’article 7 d’aquest Reial decret s’inclou el text 
següent en l’avís legal disponible per mitjans electrònics, preferentment en la ubicació 
«sede.gob.es/datosabiertos» de la seu electrònica de l’òrgan administratiu, organisme o 
entitat corresponent.

«Obligatorietat de les condicions generals.

Aquestes condicions generals, disponibles amb caràcter permanent sota “www.datos.
gob.es/avisolegal”, vinculen qualsevol agent reutilitzador pel mer fet de fer ús dels 
documents que hi estan sotmesos.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Aquestes condicions generals permeten la reutilització dels documents que hi estan 
sotmesos per a finalitats comercials i no comercials. S’entén per reutilització l’ús de 
documents que estan en poder dels òrgans de l’Administració General de l’Estat i els 
altres organismes i entitats del sector públic estatal referits a l’article 1.2 del Reial decret 
1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, 
sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o 
jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi 
una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera 
il·lustrativa, activitats com ara la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, 
reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és el que estableix l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 37/2007, 
de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa 
comprèn tota informació sigui quin en sigui el suport material o electrònic així com la seva 
forma d’expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent-hi, en conseqüència, 
també les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets 
de propietat intel·lectual, si s’escau, corresponents a aquests documents, i s’autoritza la 
realització d’activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, 
necessàries per desenvolupar l’activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat 
i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim que permet la Llei.

Condicions generals per a la reutilització.

Són aplicables les condicions generals següents per a la reutilització dels documents 
que hi estan sotmesos:

1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
2. Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta cita es pot fer 

de la manera següent: “Origen de les dades: [òrgan administratiu, organisme o entitat del 
sector públic estatal de què es tracti]”.

3. Cal esmentar la data de l’última actualització dels documents objecte de la 
reutilització, sempre que estigui inclosa en el document original.

4. No es pot indicar, insinuar o suggerir que la [òrgan administratiu, organisme o 
entitat del sector públic estatal de què es tracti] titular de la informació reutilitzada 
participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que s’hi porti a terme.

5. S’han de conservar, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data 
d’actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, si s’escau, en el 
document posat a disposició per a la seva reutilització.
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Exclusió de responsabilitat.

La utilització dels conjunts de dades l’han de fer els usuaris o agents de la reutilització 
pel seu compte i risc, i els correspon en exclusiva a ells respondre davant de tercers per 
danys que se’n puguin derivar.

[L’òrgan administratiu, organisme o entitat del sector públic estatal de què es tracti] no 
és responsable de l’ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc 
dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin 
o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la 
informació reutilitzada.

[L’òrgan administratiu, organisme o entitat del sector públic estatal de què es tracti] no 
garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en 
contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió que s’hi 
continguin.

Responsabilitat de l’agent reutilitzador

L’agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització 
de la informació del sector públic, incloent-hi el règim sancionador que preveu l’article 11 
de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector 
públic.»

2. Amb l’objectiu d’informar els motors i sistemes automatitzats de recerca a Internet, 
s’incorporen a més en la codificació d’aquesta ubicació els mecanismes de localització 
d’informació pública reutilitzable que es considerin oportuns. Per a això, si bé es poden 
utilitzar altres modalitats tècniques, es proposa el comandament bàsic següent, que 
enllaça amb les condicions generals de reutilització:

<a href=»http://www.datos.gob.es/avisolegal» rel=»license»>Aviso legal</a>

o bé el comandament

<a href=»http://www.datos.gob.es/avisolegal»>Aviso legal</a>.
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