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RESOLUCIÓ, de 4 de novembre de 2013, del Rectorat de la Universitat Jaume I, 
relativa a la llicència que s’aplica al programari desenvolupat per la Universitat 
Jaume I i les condicions en què es pot distribuir i a la reutilització de la informació 
pública de la Universitat (open data) 

La Universitat Jaume I, com a conseqüència de l’activitat docent, investigadora i 
administrativa que desenvolupa, produeix programari i genera dades que són 
susceptibles de ser utilitzades per altres persones, institucions o empreses. Aquesta 
institució, que pretén ser capdavantera en la transformació de la societat, té el 
convenciment que el futur s’ha de construir sota les premisses del treball col·laboratiu i, 
per aquesta raó, té la voluntat de posar a disposició de qualsevol interessat el programari 
informàtic que institucionalment desenvolupa per als fins propis i les dades que genera 
en l’exercici de la seua activitat pública. 

La Universitat Jaume I, tal com estableix la disposició addicional setena dels seus 
Estatuts, té el compromís de fomentar l’ús de formats informàtics oberts en la 
comunicació interna i externa, promoure el desenvolupament i l’ús de programari lliure 
i afavorir la lliure difusió del coneixement creat per la comunitat universitària. Per 
aquesta raó, les llicències sota les quals es distribuirà el programari generat per la 
Universitat tracten de respectar, en la mesura que siga possible, els principis de copyleft 
i de codi obert.  

Seguint les línies generals marcades per la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre 
reutilització de la informació del sector públic i la recent Directiva 2003/98/CE sobre 
idèntica matèria aprovada recentment pel Consell de la Unió Europea, la Universitat vol 
posar a l’abast d’aquells organismes o institucions que en puguen fer ús la informació 
que considera que pot ser d’interès per a tercers. 

No obstant aquests principis generals, hi ha empreses, organitzacions o productes que 
podrien fer ús del programari desenvolupat per la Universitat Jaume I però per als quals 
les llicències amb copyleft poden suposar un inconvenient. Conscient que aquesta 
situació es pot produir, la Universitat Jaume I preveu també la possibilitat de llicenciar 
els productes de programari propis a l’empara d’una llicència de distribució tancada que 
permeta un ús comercial menys restrictiu. 

Per a ordenar les condicions sota les quals es distribueix l’esmentat programari, el 
Rectorat de la Universitat Jaume I resol:  

Primer 

Aprovar el text de les llicències que han d’acompanyar el programari 
desenvolupat per la Universitat Jaume I i que s’inclou en els annexos I i II d’aquesta 
disposició. 

Segon 

Aprovar el text de la llicència que ha d’acompanyar els conjunts de dades 
reutilitzables (open data) generats i publicats per la Universitat Jaume I i que s’inclou 
en l’annex III d’aquesta disposició. 

Tercer  

Qualsevol catàleg de dades, programa, mòdul de programari o biblioteca que 
genere i publique, amb caràcter institucional, la Universitat Jaume I ha d’incloure la 
referència a la llicència corresponent de les que es detallen en aquesta disposició. 
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Quart  

Quan la Universitat contracte el desenvolupament de programari a tercers, tots els 
drets de propietat intel·lectual o industrial que es deriven de l’execució del contracte 
seran propietat exclusiva de la Universitat Jaume I. En el cas que hi haja drets de 
propietat industrial o intel·lectual previs a l’execució del contracte (com pot ocórrer si el 
contractista integra components de codi lliure en l’obra subministrada), el contractista 
ha de verificar i assegurar-se que l’obra pot ser tramesa, comunicada o distribuïda 
segons les disposicions de les llicències que inclou aquesta disposició. 

Cinquè 

Pel que fa al programari preexistent a l’entrada en vigor de la present resolució, 
s’entén que aqueix programari llicenciat segons la Resolució de Rectorat, de 9 de juliol 
de 2008, amb llicència GPLv3, manté aquesta llicència. En el cas que patisca 
modificacions o actualitzacions, aquestes noves versions seran llicenciades sota les 
condicions de la llicència EUPL. 

Sisè 

La Universitat Jaume I no ofereix cap tipus de garantia sobre el funcionament del 
programari afectat per la present disposició ni accepta cap responsabilitat per l’ús que es 
puga fer dels programes i dades emparats per aquestes llicències. 

Setè 

La Universitat Jaume I, per mitjà de la Gerència, gestionarà els drets d’explotació 
comercial del programari desenvolupat per la institució i que no estiga sotmès a 
restriccions derivades de drets de propietat industrial o intel·lectual de terceres parts o 
assolides per la Universitat Jaume I com a conseqüència de convenis o contractes. 

Vuitè 

Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la publicació en la seu electrònica 
de la Universitat Jaume I.  

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, 
en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació. No obstant 
això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs de 
reposició, davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptador a 
partir de l’endemà de la publicació; en aquest cas no es pot interposar el recurs 
contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaiga una resolució 
expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb els articles 116 i següents de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 

El rector,  

Vicent Climent Jordà 

Castelló de la Plana, 4 de novembre de 2013 
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ANNEX I. Llicència EUPL 

La finalitat d’aquesta llicència és la de contribuir a l’expansió del codi lliure. Els 
programes o mòduls que la incorporen han d’estar sotmesos també al mateix tipus de 
llicència i només podran incorporar-se a nous desenvolupaments que es lliuren sota les 
mateixes condicions. 

El programari emparat per aquesta llicència ha de fer constar, tant en el lloc on es 
publica com en el seu codi font, el text: «Copyright © Universitat Jaume I de Castelló», 
l’any de creació, la menció expressa que el programari es distribueix sota les condicions 
de la llicència EUPL, o de qualsevol altra que la substituïsca en el futur, i una referència 
a la URL des de la qual es pot descarregar una còpia del text complet de la llicència. 

ANNEX II. Llicència UJI de distribució tancada per a usos comercials 

Aquesta llicència permet l’aprofitament comercial del programari desenvolupat per la 
Universitat Jaume I i la inclusió d’aquest en distribucions no sotmeses a llicències 
obertes. El programari emparat per aquesta llicència ha de fer constar en valencià, 
castellà o anglès, el següent text: 

 

UNIVERSITAT JAUME I – LLICÈNCIA DE DISTRIBUCIÓ TANCADA PER A 
USOS COMERCIALS 

CONDICIONS D’ÚS, CÒPIA I DISTRIBUCIÓ DEL PROGRAMARI. 

Aquesta llicència és un acord legal entre la Universitat Jaume I de Castelló i el 
distribuïdor del programari que pren com a base la llicència GNU LGPL («Lesser 
General Public License»), o qualsevol altra que la substituïsca en el futur, la qual es 
prendrà com a referència per a les qüestions que no es reflectisquen en les presents 
condicions d’ús. 

L’ús, distribució, modificació o integració del programari en altres productes estaran 
subjectes a la firma d’un contracte entre el distribuïdor i la Universitat Jaume I, titular 
dels seus drets d’explotació comercial. 

En el mencionat contracte s’ha de detallar el producte o distribució en què s’ha 
d’integrar el programari, les condicions generals de distribució, així com, si escau, la 
contraprestació econòmica que ha de percebre la Universitat Jaume I. 

La Universitat Jaume I atorga al distribuïdor el dret a utilitzar indefinidament aquest 
programari, a distribuir-lo o a integrar-lo en els seus propis programes. 
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El distribuïdor pot fer ús del programari sense haver de fer referència a la llicència 
LGPL, ni incloure-hi el seu codi font, així com fer les modificacions que considere 
oportunes. 

DECLARACIÓ D’EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT 

Aquest programa es distribueix «tal com és». La Universitat Jaume I no ofereix cap 
tipus de garantia sobre aquest ni accepta cap responsabilitat per l’ús, impossibilitat d’ús 
o els perjudicis que puga causar al distribuïdor. 

 

ANNEX III. Llicència de reutilització de dades (open data) 

La finalitat d’aquesta llicència és la de contribuir a la reutilització de la informació dels 
organismes del sector públic i facilitar la seua distribució i tractament per part de 
tercers, tant per a fins comercials com no comercials. Els programes o mòduls que les 
tracten han d’estar sotmesos també al mateix tipus de llicència i només es podran 
reutilitzar sota les mateixes condicions. 

La còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació, combinació o 
qualsevol altre tractament o distribució de les dades emparades per aquesta llicència pot 
fer-se lliurement per tots aquells agents que tinguen un interès legítim. Aquests agents 
han de fer constar, en el lloc on les dades es reutilitzen, els extrems següents: 

• La font de la qual s’han obtingut les dades. Aquesta indicació s’ha de fer 
incloent-hi en la menció a l’origen de les dades l’expressió literal: «Universitat 
Jaume I de Castelló (Open Data)». 

• S’ha d’indicar la data d’obtenció de les dades objecte de reutilització. 

• S’han d’indicar els processos, tractaments o manipulacions a què s’han sotmès 
les dades per a la seua reutilització.  

Les dades emparades per aquesta llicència no poden ser utilitzades de manera que el seu 
sentit original quede desnaturalitzat, ni es pot indicar o suggerir que la Universitat 
Jaume I és responsable de la reutilització que se n’haja fet. 

La reutilització de les dades és responsabilitat exclusiva d’aquells que les fan servir per 
als seus propis fins, els quals han de respondre davant de tercers dels danys que es 
puguen derivar d’aquella reutilització. 
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Al marge del que s’ha indicat explícitament en la present llicència, la reutilització de les 
dades de la Universitat Jaume I ha de complir el que preveu la Llei 37/2007, de 16 de 
novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i està sotmesa al règim 
sancionador previst en l’article 11 de la dita llei.  


